T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
ARKEOLOJİ PROGRAMI
DOKTORA TEZİ

SMYRNA SU YAPILARI

Sarp ALATEPELİ

Danışman
Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY

İZMİR- 2016

YEMİN METNİ

Doktora Tezi olarak sunduğum “Smyrna Su Yapıları” adlı çalışmanın,
tarafımdan, akademik kurallara ve etik değerlere uygun olarak yazıldığını ve
yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf
yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

/04/2016
Sarp ALATEPELİ

iii

ÖZET
Doktora Tezi
SMYRNA SU YAPILARI
Sarp ALATEPELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arkeoloji Anabilim Dalı
Arkeoloji Programı

Smyrna

İÖ

4.

yüzyılın

sonunda

Bayraklı’daki

eski

yerinden

Pagos/Kadifekale ile deniz arasındaki yamaçlara taşınmış ve burada yeni bir
kent olarak yeniden tasarlanmıştır. Kentin yeniden kurulduğu alan, korunaklı
ve uygun koşullara sahip bir liman, bu limandaki ticari etkinliği besleyebilecek
bir art ülke, savunma kolaylığı sağlayan topografya gibi farklı olanaklar
sunmaktadır. Bununla birlikte kentin kurulacağı yerin seçiminde gözetilen en
önemli kriterlerden biri hiç kuşkusuz bir kent için vazgeçilmez olan su tedariki
ve alt yapısının varlığı olmalıdır.
Smyrna yeni yerinde yeniden kurulduktan sonra asla terk edilmemiş,
limanın varlığı kentin aynı yerde günümüze değin yerleşim görmesine neden
olmuştur. Bu durum yüzyıllardır kesintisiz olarak varlığını sürdüren çok
katmanlı bir kent strüktürü ve kültürü oluştururken antik kentin yoğun olarak
tahrip edilmesine ve bütünlüğünü kaybetmesine yol açmıştır. Smyrna’nın su ile
ilişkili yapılarının da bu tahribattan yoğun olarak etkilendiği görülmektedir.
Bu çalışma kapsamında Smyrna/İzmir kentinin su ile ilişkisi Antik
Dönem’den başlayan tarihsel süreç içerisinde, farklı disiplinler tarafından
sağlanan veriler ışığında bir bütün olarak incelenmiştir. Bu çerçevede konu ile
ilgili mevcut arkeolojik veriler bir araya getirilerek tek bir kent planı üzerine
işlenmiş, günümüzde tespit edilemeyen yapı ve sistemlere ait bilgiler ise farklı
kaynaklardan karşılaştırmalı olarak derlenmiştir. Böylece kentin su ile ilişkisi

iv

ile ilgili bazı sonuçlar ortaya konmaya ve suyun kent tarihi, kültürü ve sosyal
hayatındaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Smyrna, hidrografya, su kaynağı, su yolu, su kemeri,
sarnıç, kanal, hamam.
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Smyrna has been relocated to the slopes of Mount Pagos at the end of 4th
century B.C. and planned as a new city. New location of the city offers a
sheltered harbour, an hinterland to provide for the trade activity in this
harbour and a topography providing easy defense. Among these one of the most
important reasons for choosing this spot for the new city should have been
water sources and infrastructure.
After Smyrna has been relocated its has always been settled in the same
spot and never been abandoned thanks to its harbour. This has led to the
creation of a multi-layered city structure and the destruction of its ancient
heritage. Water related structures of Smyrna have also been affected by this.
In the scope of this study relation of Smyrna with water during antiquity
will be studied in the light of data provided by many different disciplines. In this
context archaeological data has been processed on the city map and the other
water structures that cannot be identified today has been comparatively
compiled through many different sources. This data is used to determine city's
relation with water and the place of water in city's historical, cultural and social
evolution .

Key Words: Smyrna, hydrography, water sources, aqueduct, bridge, cistern,
channel, bath
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GİRİŞ

Tarihte kentleşmeye neden olan faktörler temel olarak su, nüfus artışı,
çatışma (savaş), ticaret ve din gibi ana başlıkları altında toplanabilir1. Antik
Dönem’de bu koşullardan herhangi biri kentlerin oluşumunu harekete geçiren bir
tetikleme başlatmış olabilir. Bununla birlikte süreci bir dizi önemli değişkenin
birbiriyle olan karmaşık ilişkisinin karakterize ettiğini savunan yaklaşımlar da
mevcuttur2.

Her

ne

kadar

bu

çözümlemeler,

kentleşme

mekaniğinin

Mezopotamya’daki ilk oluşum düzeneğini kavramaya yönelik yaklaşımlar olsalar da
Smyrna’nın Bayraklı’daki eski yerinden İzmir Körfezi’nin güney kıyılarına,
Pagos/Kadifekale yamaçlarına taşınması ve pek çok açıdan daha elverişli olan bu
alanda yeniden kurulması projesinin altyapısının nasıl şekillendiğinin anlaşılmasına
da ışık tutabilecek niteliktedirler.
İÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in Smyrna’ya geldiği yönündeki aktarım
tartışmalı olsa da3 Makedon Krallığı’nın bölgede Pers hakimiyetine son vermesinden
sonraki süreçte, pek çok kent gibi Smyrna’nın da eski yerinden çok da uzak olmayan
bir noktada dönemin kıstaslarına uygun bir planlama ile yeniden kurulduğu
görülmektedir. Korunaklı ve uygun koşullara sahip bir liman, bu limandaki ticari
etkinliği besleyebilecek bir art ülke, savunma kolaylığı sağlayan topografya gibi
farklı etmenlerin4 dışında Nea Smyrna’nın oluşumundaki strüktür içinde en önemli
kriterlerden biri hiç kuşkusuz bir kent için vazgeçilmez olan su tedariki ve alt
yapısının varlığı olmalıdır.
Özellikle Hellenistik Dönem’den itibaren, artan nüfus ile ortaya çıkan
gereksinimler nedeniyle altyapı sistemlerinde önemli değişiklikler yapılması
gerekmiş,

yeni

kurulan

kentlerin

çehresi

bu

gereksinimler

çerçevesinde

şekillendirilmiştir. Su kaynakları bakımından antik dünyanın şanslı bölgelerinden biri
olan Batı Anadolu’da yer alan kentlerde bile büyüyen kentin su ihtiyaçları, bazı
1

Özlem Çevik, Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci Kurumsal Bir Değerlendirme, Arkeoloji
ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, s.45.
2
Çevik, s.61.
3
Bu konu ile ilgili tartışma için bkz. Ersin Doğer, İzmir'in Smyrna’sı: Paleolitik Çağ'dan Türk
Fethine Kadar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, (Smyrna), ss. 89-90.
4
Akın Ersoy, Mehmet Önder. Antik Smyrna Seçilmiş Eserler ve Sikkeler 2007 – 2009/ Selected
findings and coins from Ancient Smyrna 2007 – 2009, Antik Smyrna Kazısı Yayın Çalışmaları
1, İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir, 2011, s. 11.

1

durumlarda kent içi kaynaklar ile karşılanamaz hale gelmiş ve kent çevresindeki belli
başlı temiz ve tatlı su kaynaklarının derlenerek şehre iletilmesi yoluna gidilmeye
başlanmıştır. Anadolu’nun Roma egemenliğine geçtiği süreçte ise yeni bir mimarlık
ve mühendislik geleneğinin Batı Anadolu kentlerinde yavaş yavaş kendini
göstermeye başladığı görülür. Kentlerin tüm yapısal birimleri gibi su tedariki ve alt
yapısı ile ilgili sistemler de bu değişimden etkilenir ve Romalı geleneğe sahip su
iletim hatları, dağıtım birimleri ve kullanım alanları ortaya çıkmaya başlar.
İmparatorluğun ilk iki yüzyılı içinde yaşanan Pax Romana boyunca oluşan refah
ortamında mühendislik teknolojilerinin gelişimi ve maddi imkanlar çerçevesinde, su
yapıları artık yalnızca birer gereksinim olmaktan çıkmış, kentlerin prestij yarışlarında
önemli aktörler haline gelmişlerdir. Bu bağlamda örneğin çok büyük maliyet ve
fedakarlıklar gerektiren bir aqueducta sahip olmak, rakip kentlerin görmezden
gelemeyecekleri bir güç ve övünç kaynağı olarak algılanmaya başlamıştır5. Bu
durum bir su yolunu ihtiyaçlar doğrultusunda inşa etme kararıyla başlayan teknik,
mali ve idari sürecin aynı zamanda bir toplum mühendisliği projesi haline geldiğini
işaret etmektedir.
Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi İÖ 4. yüzyılın sonunda yeni yerinde mevcut
koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanan Nea Smyrna, çağdaşı pek çok kentin
aksine asla terk edilmemiş, limanın varlığı kentin aynı yerde günümüze değin
yerleşim görmesine neden olmuştur6. Bu durum iki önemli sonuç doğurmuştur:
Bunlardan ilki bölgede yüzyıllardır kesintisiz bir uygarlık kesiti sunan kozmopolit
yapının yaratığı kent strüktürü diğeri ise bu aralıksız gelişimin antik kent üzerindeki
kitlesel tahribatıdır. Bu tablonun doğal sonuçlarına Smyrna su yapıları üzerindeki
tahribat da rahatça eklenebilir. Yakın çevredeki kaynakların sularının kente
iletilmesini sağlayan su iletim hatlarına ait malzemeler hattın geçtiği alanlara yakın
yerleşimlerce farklı amaç ve işlevlerde kullanılmış, kent içerisinde yer alan su
yapılarına ait izler ise modern kent dokusu altında kalmıştır. Tüm bu tahribat antik
Smyrna’nın kent içi ve kent dışı su sistemlerinin bütünlüğünü kaybetmesine neden
olmuştur.
5

A. Trevor Hodge, Roman aqueducts and water supply, Gerald Duckworth&Co. Ltd, London,
2005, s. 74.
6
Akın Ersoy, Mehmet Önder, Hacer Turan, Antik Smyrna Sikkeleri (2008-2012)/Coins from
Ancient Smyrna Excavations (2008-2012), Antik Smyrna Kazısı Yayın Çalışmaları 2, İzmir
Ticaret Odası Yayınları, İzmir, 2014, s. 12.
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Bu çalışmanın ana amacı Smyrna/İzmir kentinin su ile ilişkisinin, Antik
Dönem’den başlayan tarihsel süreç içerisinde, farklı disiplinler tarafından sağlanan
veriler ışığında bir bütün olarak incelenmesi ve kent tarihi, kültürü ve sosyal
hayatındaki yerinin araştırılmasıdır. Bu çerçevede ilk olarak daha önce konu ile ilgili
olarak çalışan araştırmacıların plan ve haritalarından da faydalanarak sayısal haritalar
oluşturulmuş ve bu haritalar üzerine, tespit edilen ya da varlığında uzlaşılan su
yapıları işlenmiştir. Tüm bu veriler Smyrna coğrafi bilgi sisteminin alt yapısını
oluşturmuş ve yukarıda açıklanan koşullar nedeniyle birbirinden kopuk halde olan
unsurların olası birleşim ve kesişim alanları hakkında bilgi edinilmesini sağlamıştır.
Kent ve çevresindeki su yapıları ve sistemlerinin işlendiği söz konusu
haritalardan elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde
kentin su ile ilişkisi “kaynaklar” üzerinden incelenmiştir. Kentin çevresinde yer alan
ve kente bereket ve dolaylı olarak hayat sunan akarsular bu başlık altında ilk
incelenen grup olmuştur. Adı Smyrna ile özdeşleşen ancak yüzyıllar boyunca kentin
yakınında akan hangi akarsu olduğu konusunda uzlaşılamayan efsanevi Meles,
Smyrna’nın kuzeyindeki arazilere hayat veren Hermos, kentin hemen yamacında
akan, antik adı kaynaklarda geçmeyen ancak sikkeler üzerinde bir nehir tanrısı olarak
kişileştirilen Kaleon sularının bir parçası olduğu tahmin edilen Yeşildere ve kent
çevresindeki pek çok küçük dere ve çayın incelendiği bu ilk bölüm yalnızca bu
akarsuların kent ile ilişkisini değil, kentin doğal çevresi ile olan ilişkisini de ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
Kentin çevresindeki akarsulardan sonra kent içerisindeki kaynaklar ve kentin
bu kaynaklar ile ilişkisinin yine uzun bir tarihsel süreç içerisinde incelendiği kısım,
su kaynaklarının irdelendiği bölümün ikinci alt başlığını oluşturur. Kent ile ilişkili su
kaynaklarının incelendiği bölümün üçüncü ve son kısmında ise artan su ihtiyacının
ortaya çıkardığı, yakın çevredeki kaynak arayışları ve bu kaynakların derlenerek
şehre iletildiği sistemler, arkeolojik ve çeşitli yazılı kaynakların izin verdiği ölçüde
hem bölgenin tarihi coğrafyasını içine alan bir perspektifle hem de teknik ve işlevsel
özellikleri ile irdelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde isimleri ve doğdukları kaynaklar
değişiklik gösterse ve hala tartışılsa da Smyrna’da altı farklı su iletim hattının varlığı
bilinmektedir. Söz konusu bölümde bu yapılar üzerinden kent tarihi, dönemin su
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mühendisliği ve Smyrna kentinin teknik, maddi ve sosyal altyapısı ile ilgili fikir
edinilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, kent-su ilişkisi daha çok organizasyon
bağlamında değerlendirilmiş, ilk bölümde kente ulaştırılan suyun kentin kullanımına
hazır hale getirildiği süreç ele alınmıştır. Bu çerçevede bugün görülemeyen ancak
varlıklarını çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ve çeşitli teknik gereklilikler
üzerinden öngördüğümüz castellum/divisorium, kaskadlar, su kuleleri gibi yapıların
yanında arkeolojik olarak tespit edilmiş sarnıçlar, kanallar, künkler ve drenaj
sistemleri üzerinde çalışılmıştır. İlk bakışta modern kentin tahribatı nedeniyle
bütünlük sergilemeyen, dağınık izler olarak algılanan bu depolama ve düzenleme
birimleri

bütünleştirilmeye

ve

Smyrna/İzmir’in

farklı

dönemlerine

ait

su

organizasyonu ile ilgili bilgiler derlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise mevcut veriler üzerinden kentin su
kullanımını sağlayan yapılar üzerinde durulmuştur. Kentin aynı yerde yüzyıllar
boyunca varlığını sürdürmesi nedeniyle Antik Dönem’e ait mimari bütünlüğünü
yitirmiş olması suyun kamusal ve özel alanlarda kullanımının kapsamlı bir şekilde
ortaya konmasını engellese de mevcut mimari kalıtılar üzerinden bazı sonuçlar elde
etmek mümkün olmuştur.
Yukarıda da pek çok kez belirtildiği gibi çağlar boyunca yerleşim devamlılığı
olan bir antik kentte, özellikle de antik mimarlık alanında araştırma yapmak bazı
zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu zorlukların başında kuşkusuz arkeolojik
verilere kentin içerisinde ancak noktasal alanlarda ulaşılmış olması gelmektedir. Bu
durum söz konusu kent ile ilgili araştırma yapılmasını ve geniş kapsamlı sonuçlara
varılmasını güçleştirmektedir. Bununla birlikte tarihsel devamlılığı olan bu tip
kentler, çoğunlukla günümüze iyi korunarak ulaşmış olan tarihsel, kültürel ve sosyal
bir geleneğe sahip olmaktadırlar. Smyrna/İzmir, Antik Dönem’deki rakipleri olan,
aynı coğrafyayı paylaştığı ancak modern yerleşimler tarafından çok daha az tahrip
edilmiş olan Pergamon ya da Ephesos kadar bütünlüğünü koruyarak günümüze
ulaşamamıştır. Ancak tarihinin bir çok döneminde bölgenin en parlak kenti olarak
görülen Smyrna/İzmir, Orta Çağ’dan itibaren pek çok farklı kişi tarafından kaleme
alınan yazı, gravür, resim, harita, çizim gibi pek çok edebi ve sanatsal öğeye
kaynaklık etmiş olup bu durum her ne kadar sübjektif bir tarih anlayışı oluştursa da
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kentin Antik Dönemi ile ilgili fikir sahibi olunmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca
kentte özellikle 20. yüzyılın ortalarına kadar yerleşik olan, günümüze ise nispeten
daha az örneği kalmış bazı adlandırmalar ve kentte özellikle 19. yüzyılda yaşayan
gayrimüslim nüfusun sahip olduğu bazı gelenekler de kentin Antik Dönem tarihi ile
ilgili önemli ipuçları sağlamaktadır.
Bununla birlikte bu koşullar altında yapılan araştırmalarda en çok dikkat
edilmesi gereken şey bu sözlü tarihsel geleneğin sübjektifliğidir. Bu nedenle bu
çalışma içerisinde günümüzde görülmeyen ancak çeşitli yazılı kaynaklar vasıtasıyla
hakkında fikir sahibi olduğumuz yapılar ile ilgili gerek antik gerekse modern
dönemlere ait aktarımlar üzerinde dikkatli ve karşılaştırmalı bir inceleme
gerçekleştirilmiş, ayrıca yapılar ile ilgili önermelerin bu aktarımlara dayandığı ve
nesnel sonuçlar elde edilmediği sürece yalnızca bir öneri olduklarının üzerinde
durulmuştur. Bugün arkeolojik olarak tespit edilen kalıntılar, -her ne kadar zamanın
tahribatından nasiplerini almış olsalar da- daha nesnel ve kesin veriler sunmakta olup
çalışmanın ana iskeletini oluşturmaktadırlar. Çalışmada kullanılan tarihsel-arkeolojik
verilerin birlikte değerlendirildiği bu yöntem coğrafya ve mühendislik alanından elde
edilen veriler ile de mümkün olduğunca desteklenmeye çalışılmış ve böylece
özellikle çeşitli yazılı kaynaklara dayanan aktarımlar ile ilgili tespitlerin
doğruluğunun arttırılması amaçlanmıştır.
Yalnızca Smyrna’nın değil tüm Batı Anadolu antik kentlerinin su ihtiyacının
temini konusundaki ilk kapsamlı çalışma 19. yüzyıl sonunda Georg Weber tarafından
yapılmıştır. Antik kalıntıların henüz gözlemlenebildiği bir dönemde titiz bir
araştırma yürüten Weber’in, plan ve çizimler ile zenginleştirdiği çalışması günümüz
modern araştırmalarının temelini oluşturmaktadır. Bugün antik Smyrna’nın
ihtiyaçlarını karşılayan su yolları hakkında yapılan tüm araştırma ve görüşler
Weber’in tespitlerinden yola çıkılarak oluşturulmaktadır. Ancak yukarıda da
belirtildiği gibi Anadolu, yüzyıllardır çeşitli disiplinlere bağlı, farklı milletlerden pek
çok seyyahı kendine çekmiş, tarihten coğrafyaya, botanikten jeolojiye onlarca konu
hakkında toplanan bilgi ve görüşler yalnızca bir topografyanın kapsamlı tanımını
yapmakla kalmamış, o toprağın parçası olan kentlerin yıllarca süren değişimlerine de
tanıklık edilmesini sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Smyrna’nın Orta Çağ’dan
günümüze uzanan geniş bir hatıratı oluşmuştur. Smyrna’nın kent silueti ile ilgili pek
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çok bilgiyi ulaşılabilir kılan gözlemler içinde kentin su ihtiyacını irdeleyen yazılar da
kaleme alınmıştır. Weber’in de kendinden önce kenti ziyaret eden pek çok farklı
kişinin çalışmalarını takip ettiği görülür. Bu bağlamda başta R. Pococke olmak üzere
pek çok farklı kaynaktan elde edilen yazılı ve görsel bilginin Weber’in ana
çalışmasını tamamladığı görülmektedir. İzmir/Smyrna’nın su iletim şeması ile ilgili
en güncel sonuçlar ise Prof. Dr. Ünal ÖZİŞ başkanlığında, değerli bir mühendis
grubuyla yürütülmüş olan araştırmalara aittir7. Bu çalışma kapsamında, bahsedilen
tüm bu araştırmalar teker teker ele alınarak, yukarıda açıklanan kapsam ve yöntem
dahilinde Smyrna/İzmir’in su ile ilişkisinin detaylı bir şekilde ortaya konması
amaçlanmıştır.

7

Bkz. Ünal Öziş, “Su Yapılarının Tarihi Gelişmesi”, V. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlıklar
Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantıları, Tarihi Su Yapıları Konferansı 26-27 Haziran 2008,
İzmir, 2008, ss. 1-18; Yalçın Özdemir, Akın Kosova, Abdullah Çördük, Ünal Öziş, “İzmir’in Tarihi
Su Yolları”, V. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlıklar Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantıları,
Tarihi Su Yapıları Konferansı 26-27 Haziran 2008, İzmir, 2008, ss. 203-206.
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BİRİNCİ BÖLÜM
SU KAYNAKLARI

1.1. KENT İÇİNDEKİ VE YAKINLARINDAKİ AKARSULAR

1.1.1. Meles

Smyrna kenti territoriumu içindeki su kaynakları düşünüldüğünde ilk akla
gelen seçeneklerden biri Meles olacaktır. Kentin su iletim ağının önemli bir parçası
olmamasına karşın adı Smyrna kenti ile birlikte anılan en ünlü akarsu olması, Antik
Dönem’den günümüze halen tartışma konusu olan bir sebepten kaynaklanmaktadır.
Bu tartışmanın öznesi Homeros’tur ve onu Smyrna’ya, dolayısıyla söz konusu
kaynağa bağlayan olgu ise doğum yerinin Meles ile ilişkilendirilmesidir. Bu durumu
en iyi açıklayan antik metinlerden biri Aristoteles’e aittir.
İÖ 4. yüzyılda yaşamış olan Aristoteles’in Poetika adlı eserinde anlattığı
öyküye göre, Ios adasında yaşayan Kritheis adlı bir genç kız, mousaların eşlikçisi
olan bir ilham perisinden hamile kalır ve utancından Aigina adasına kaçar. Genç kız,
adayı yağmalayan korsanlar tarafından esir edilir ve Lydia hakimiyetindeki
Smyrna’ya götürülerek korsanların dostu olan Lydia kralı Maeon’a armağan edilir.
Kritheis çocuğunu Meles nehrinin kıyısında doğurur ve kısa bir süre sonra ölür,
Maeon doğan çocuğu evlat edinerek kendi oğlu gibi büyütür8. Homeros doğduğu
yerden dolayı Melesigenes ismini alır9.
Bu ünlü akarsuyun günümüzdeki konumlandırılması sıkıntılıdır. 17-19.
yüzyıllarda kaleme alınan kent ile ilgili bazı notlar nedeni ile Meles sıklıkla
Yeşildere ile özdeşleştirilmektedir (Şekil 1). Hiç şüphesiz bunda Meles’in
kaynaklarının toplandığı yer olan Halkapınar’ın günümüzde yok olmaya yüz tutmuş
olması ve İZSU Halkapınar Tesisleri’nin kuzeyinden körfeze uzanarak, Yeşildere ile
birleşmek suretiyle İzmir Körfezi’ne dökülen derenin yatağının Meles ile ilişkisinin
kavranamaması etkili olmaktadır (Şekil 2). Bu bağlamda Meles’in ve dolayısıyla

8

Jonathan Barnes (Ed.), The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, Cilt
II, Bollingen Series LXXI.2, Princeton University Press, Princeton, 2014, s.2420.
9
Cecil J. Cadoux, Ancient Smyrna: a history of the city from the earliest times to 324 AD,
B.Blackwell, Oxford, 1938, s.74.
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kaynaklarının birleştiği Halkapınar’ın, Smyrna kentinin su iletim ağındaki rolünü
tartışmadan önce Meles’i tanımlayan yazarların aktarımlarını da inceleyerek,
kaynağın konumlandırılması ile ilgili yaşanan karışıklık giderilmelidir.
Meles’e dair en erken tanımlamalardan biri, İÖ 6. yüzyılda yazıldığı
düşünülen anonim şiirler olan Homerik Hymnoslar’da yer almaktadır10:
“Ey Musalar! Uzağı vuran tanrının kardeşinin, Artemis’in şarkısına
başlıyorum... Sular atlarını o, kenarlarında sazlar büyüyen Meles ırmağında ve
hızla sürer gümüş yaylı altın arabasını Smyrna’ya…11.”

Sahip olunan bu ilk metin Meles’in yakınındaki flora ile ilgili bilgi sahibi
olunmasını sağlarken, kaynağı konumlandırmaya yardımcı olacak yeterli veri
sunmaz.
İÖ 64 ile İS 24 tarihleri arasında yaşadığı düşünülen Strabon, Geographika
adlı eserinde Homeros’un “birçok yazar tarafından doğum yeri olarak gösterilen
Smyrna’dan geçen Meles Nehri’ni” bilmemesinin mümkün olmadığını dile
getirmektedir12. Strabon Geographika XIV/I/37'de ise, “Meles Nehri (şehir)
duvarların(ın) yakınında akar” şeklinde bir tespitte de bulunmuştur13. Son yıllara
kadar Meles nehrini konumlandırmak için kullanılan en büyük argümanlardan biri
Strabon’un yukarıda bahsedilen satırları olmuştur. Her ne kadar Meles’in kaynağını
tanımlamasa ve nehrin mecrasını betimlemese de şehrin surlarının yanında yada
yakınında olması dikkatleri Yeşildere (18. yüzyıl metinlerinde Kervan Köprüsü
Çayı) üzerine çekmiştir. Bu durum Yeşildere’nin uzunca bir süre Meles olarak
anılmasına yol açmıştır.
Antik Dönem’e ait bir diğer Meles tasviri ise Pausanias’a aittir. Yazarın İS 2.
yüzyılda Meles ile ilgili yaptığı tanımlama açık olmamakla birlikte konu hakkındaki
en bilinir ve muteber kayıtlardan biri olması nedeniyle değerlidir. Pausanias,
“Smyrnalılar, pınarlarında Homeros’un şiirlerini yazdığı bir mağaranın olduğu
söylenen en güzel nehir Meles’e sahiptirler14” diyerek başka bir tartışmanın
10

Hasan Malay, “Smyrna, Meles ve Halkapınar”, Dr. Eren Akçiçek’e Armağan, (Der. Gökser
Gökçay), İzmir, 2010, s.132.
11
Homeros İlahileri (Homerik Hymnoslar), Çev. Ayşen Eti Sina, Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
İstanbul, 2008, IX/1-4, s.85.
12
Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, Geographika: XII-XIII-XIV, Çev. Adnan Pekman,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1993, XII/III/27, s. 29.
13
Strabon, XIV/I/37, ss. 165-166.
14
Pausanias, Description of Greece, Cilt II, Çev: Arthur Richard Shilleto, George Bell and Sons,
London, 1912, Kitap: VII/5, s. 12.
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başlangıcını oluşturur. Pausanias’ın söz konusu mağarayı dile getirmesi, Meles’in
konumlandırılması için Smyrna yakınlarında bulunan, bu tanıma yakın tüm su
kaynaklarında Homeros’un dizelerini yazdığı topografik oluşumun aranmasına yol
açmıştır. Yine aynı bölümde “Kutsal Meles'in ötesindeki Pagos Dağı yakınlarına
yerleşecek insanlar üç, dört kat daha mutlu olacaklar” şeklinde bir aktarımda
bulunarak

da

kaynağın

konumlandırılması

ile

ilgili

değerli

bir

bilgiyi

paylaşmaktadır15.
Meles ile ilgili antik metinler içerisinde, İS 1. yüzyılda yaşamış olan
Plinius’un kısa tanımı diğer betimlemelere nazaran daha az dikkate alınmış gibi
gözükmektedir. Oysa Plinius’un betimlemesi kaynağın ve mecranın tespiti adına
basit fakat değerli bir veri sunmaktadır. Plinius’un sağladığı bu veri ve aşağıda
değerlendirilmeye devam edecek olan yazarlarla eksik bir çok parçanın tamamlandığı
görülecektir. Plinius, Naturalis Historia adlı eserinde Smyrna’ya “çok uzakta
olmayan bir yerde doğan Meles’in hayat verdiğini” aktarır16. Bu tanımlama çok yalın
olmakla birlikte Meles’in kaynağına yönelik bilinen ilk veri olması adına değerlidir.
Plinius’un aktarımı, günümüzde halen Yeşildere olarak anılan Meles’in, söz konusu
dere ile uyumsuzluğuna dair ilk veri olması açısından önemlidir.
Meles’e ve Smyrna topografyasına dair en değerli kayıtlardan bazıları ise İS
2. yüzyılda yaşamış olan Aelius Aristeides’e aittir. Aristeides, İmparator Hadrianus
Dönemi’nde Roma vatandaşlığı almış olan soylu bir aileye mensup, kendisi ayrıca
Smyrna vatandaşlığına da sahip17, ilk eğitimini Smyrna’da alan18 ve kentte uzun
yıllar yaşamayı tercih etmiş ve bu sayede de eserlerinde kendi döneminin Smyrnası
ile ilgili bize önemli bilgiler sunan bir hatiptir. Kentte uzun yıllar yaşamış olması,
onu kenti ziyaret edip etmedikleri kesin olarak bilinmeyen diğer antik yazarlardan
ayırmaktadır. Kent ve çevresini detaylı ve ağdalı bir dille tanımlayan yazarın Meles
ile ilgili betimlemeleri bu coğrafi oluşumun konumlandırılması adına değerlidir.
Aristeides Smyrna söylevlerinden on yedincisinde Meles’i şu şekilde betimler:

15

Pausanias, Kitap: VII/5, s. 10.
Plinius, The Natural History, Cilt I, Çev: John Bostock, H.Y. Riley, Henry G. Bohn, London,
1855, V/31, s. 470.
17
Murat Tozan, “Aristeides ve Galenos’un Eserlerinde Smyrna”, Smyrna/İzmir Kazı ve
Araştırmaları I. Çalıştay Bildirileri Antik Smyrna Kazısı Yayın Çalışmaları 3, (Ed. Akın Ersoy Gözde Şakar), Ege Yayınları, İstanbul, 2015, s. 272.
18
Tozan, s.273.
16
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“…şehrin girişinde, Yolların Apollonu gibi, kapıların önündeki süs, o Meles,
eponymous’tur19, Nymphelerin pınarlarından denize bir geçit, bu yüzden onlar
için akan sudan bir hamam ve kısa bir mesafeden sonra Nereus’dan gelen
Nereidleri karşılar20.”

Aristeides’in bu ifadesi, kısa bir betimleme olmasına karşın Plinius’un
aktarımını destekleyip geliştirerek, deniz ile kaynak arasındaki mesafenin kısa
olduğunu ve Meles’in şehrin hemen yakınında konumlandığını göstermektedir.
Burada Nereidler ve Nereus21 üzerinden yapılan betimleme ise metnin devamında
Aristeides’in tanımlayacağı gelgit olgusu ve haliç için mitolojik ve naif bir temel
oluşturmak amaçlı kaleme alınmış gibi gözükmektedir.
Aristeides’in kaleme aldığı on yedinci söylev şu şekilde devam etmektedir:
“Meles kendi yatağının ortasından aktığı gibi, mağaralardan, evlerden ve
ağaçların altından akar ve denize doğru ilerler. Yüksekteki pınarların
tarafındaki bölümü daireseldir ve onu en iyi bir kolyeye benzetebilirsiniz ve
daha sonraki seyri bir gelgit boğazına doğrudur. Denizle buluştuğu yerde
neredeyse sessizdir. Sessizce deniz ile buluşur ve dalgaları yatıştırır, bir yandan
denizi rüzgarla içeri sokulduğu gibi alıp götürürken, diğer yandan onun
çekilişini takip eder ve her iki sudan tek bir yüzey oluşturur, böylece nerede
buluştuklarını söyleyemezsiniz22.”

Aristeides’in söz konusu betimlemeleri eşsizdir. Yazarın tasvirleri, Meles
olduğu düşünülen Halkapınar ile nerede ise kusursuz biçimde uyuşmaktadır. Öyle ki
günümüz kıyı şeridinden yaklaşık 1.5 km uzaklıkta bulunan Halkapınar -18. yüzyıl
metinlerindeki ismi ile Diana Hamamları- mesafe ve topografik öğeler açısından
yazarın tanımlarını bire bir karşılamaktadır (Şekil 3). Aristeides’in anlatımlarını
günümüz

verileri

ile

karşılaştırarak

Meles’i

konumlandırmak

mümkün

gözükmektedir. Meles’in bu pasajda aktarıldığı gibi kısa bir yönelim ile denize
akmaya başladığı nokta, 19. yüzyılda tıpkı Aristeides’in dile getirdiği şekli ile bir
kolyeye benzemekteydi. Bugün İZSU Halkapınar Sular İşletmesine ait alanın içinde
kalan bu görkemli kaynak kurumuş ve adını almasını sağlayan fiziki oluşum yok
olmuştur. Buna karşın söz konusu pınar bulunduğu bölgeye adını vererek varlığını
19

Aristeides’in eserlerini Yunanca’dan çeviren C.A. Behr, bölgedeki Nymphelere ve körfeze adını
verdiğinden bu yana Meles’in “eponymous” (adını veren) olarak nitelendirildiğini, Aristeides’in
eserine eklediği notlarında belirtmektedir: bkz. Charles A. Behr, P. Aelius Aristeides, The Complete
Works II: Orations XVII-LIII, E.J. Brill, Leiden, 1981, s. 357.
20
Publius Aelius Aristeides, The Complete Works II: Orations XVII-LIII, Çev. Charles A. Behr,
E.J. Brill, Leiden, 1981, Oration XVII/14, s. 4.
21
Nereus, Yunan mitolojisinde bir nehir tanrısı, Nereidlerin (denizde yaşayan genç kızlar) babası bkz:
“Nereus”, Oxford Antik Çağ Sözlüğü, (ed. M.C.Howatson), Çev. Faruk Ersöz, Kitap Yayın Evi,
İstanbul, 2013, s.641.
22
Aristeides, Oration XVII/14, s. 4.
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sürdürmektedir. Halkapınar’ın güneyinde Kokluca yükseltileri (Halkapınar’a yakın
olduğu noktada yükseklik 50-100 m aralığındadır) yer almaktadır. Güneydoğudan
kuzeybatıya doğru hafif bir açıya sahip olan bu yükseltilerin yamaçlarında,
Halkapınar’ın bulunduğu düzlemden ayrı çeşitli kaynaklar mevcut olduğu ve tepede
modern şehrin üst kotlarına su taşımak amacı ile inşa edilen yüksek basınçlı
havuzların bulunduğu Weber’in aktarımlarıyla sabittir23. Bu topografik özellikler ve
kaynaklar göz önüne alındığında alanın jeolojik altyapısının Aristeides’in tasvirine
yatkınlığı dikkat çekicidir. Her ne kadar günümüzde Halkapınar’ın kaynaklarını
denize ulaştıran kanal varlığını koruyor olsa da yazarın, suyun denize ulaştığı
noktada gelgit eyleminden doğan akıntıların kıyı üzerindeki etkisini betimlediği haliç
modern müdahaleler ile yok olmuştur. Halkapınar deresinin deniz ile buluştuğu nokta
yeniden düzenlenmiş, Yeşildere’nin mecrasında yapılan düzenleme ile birlikte yapay
bir kanal yaratılarak orijinal yerinden 1 km ötede İzmir Körfezi’ne karışması
sağlanmıştır. İki ayrı mecranın yapay bir kanalla birleşmesi ve modern kentin
atıklarıyla karışmaları dolayısıyla Aristeides’in tasvirinin Meles çıkışında takip
edilmesi imkansız bir hal almıştır. Bununla birlikte W.M. Ramsay’in 19. yüzyılın
sonunda gerçekleştirdiği Smyrna ziyareti sırasında Aristeides’in tasvirini haliç
ağzında yerinde gözlemesi, Halkapınar’ın Meles için uygun bir tercih olduğunun
ispatı yönünden değerlidir. Ramsay, Meles'in sularının denizle buluştuğu yer için
izlenimlerini şu şekilde aktarır:
“Denizle nehrin buluşması dikkat çekicidir: her iki su buluştukları noktada
dalgaların ve dalgacıkların karakteristiğindeki farklılıkla ayırt edilebilirler.
Köprünün üstünde durup aşağıdaki bu suya bakıldığında, o kadar durgundur ki
bir dal parçası istikrarlı bir seyir göstermedikçe hareketsiz gözükür24.”

Aristeides Smyrna söylevlerinden bir diğerinde Meles’ten şu şekilde
bahseder:
“Meles’e methiyeleri şimdi başkalarına bırakıyorum. Aslında nehrin kendi
manzarası kendisi için en büyük övgü. Onun için yaz yada kış fark etmez, ne
yağmurlarla kabararak zarara yol açar ne de kuraklığa boyun eğer; fakat
değişmeyen bir nesne gibi, genelindeki görünümü ve şeklini korur25.”

23

Georg Weber, Die Wasserleitungen von Smyrna 1-2, Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen
Archaologischen Instituts, Bant XIV, Berlin, 1899, s. 175.
24
William Musgrave Calder, “Smyrna as Described by the Orator Aelius Aristides”, Studies in the
History and Art of the Eastern provinces of the Roman Empire, (ed. W.M. Ramsay), Aberdeen
University Press, Scotland, 1906, s. 99.
25
Aristeides, Oration XXI/14, s. 21.
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Yazarın tanımlamasındaki vurgular net olmakla birlikte bu verileri
doğrulamak güncel koşullar altında güçtür. Burada yine en büyük zorluk Meles’in
mecrasında yapılan modern düzenleme olarak gözükmektedir. Bununla birlikte gerek
çevredeki pınarlar sularını yitirdiğinden gerekse ana kaynağın bulunduğu alanda
taban suyu çekildiğinden Halkapınar gölü kurumuş ve bu bağlamda söz konusu akış
rejiminin tutarlı bir gözleminin yapılmasını olanak dışı bırakmıştır. Ancak Meles’in
Halkapınar suları olduğu söz konusu koşullar altında dahi dile getirebilir. Bunun
nedeni bir diğer alternatif olarak değerlendirilen Yeşildere’nin Aristeides’in
tanımladığı koşulları karşılamamasından ileri gelmektedir. Yeşildere Smyrna’ya
yaklaşık 18 km mesafede, günümüzde Gaziemir, 19. yüzyıldaki adıyla Seydiköy
yakınlarında günışığına çıkan bir kaynaktır ve kuzey yöndeki ilerleyişi sırasında
doğuda Göksu ve batıda Aydın Mahallerinin kesiştiği noktaya kadar farklı
mecraların sularını ve çevre yükseltilerden inen akıntıları toplamaktadır. Bununla
birlikte yağmurlu mevsimlerde yüksek kesimlerden inen sel sularının toplandığı bir
kanala dönüşmektedir. Bu durum, Yeşildere’nin akışını düzensiz kılmakta, kış
aylarında sel sularını toplayan dere kendi yatağından taşmakta, yamaçlardan inen mil
ve toprak parçaları ile bulanık ve kabarık bir taşkın şeklinde akmaktadır. Yaz
döneminde ve yağış düşmediği kurak dönemlerde ise dere adeta kurumakta ve suyun
aktığı mecranın dibine ayak basılabilmektedir. Söz konusu koşullar, yazar tarafından
akışın yaz-kış değişmediği ve ne yağmurdan nede kuraklıktan etkilenmediği
konusundaki tanımlamaları ile taban tabana zıt bir tablo ortaya koyar. Halkapınar’ın
henüz sularını koruduğu dönemdeki derenin akışını ise Ramsay şu şekilde betimler:
“Diana’nın suyu istikrarlı, güçlü, derin, mükemmel şekilde sakin, sessiz bir
deredir : yüzeyde tek bir dalga yoktur. Dallar yada diğer hafif objeler yüzeye
yakın esen yumuşak bir imbata rağmen seri ve dengeli bir şekilde batmadan
denize doğru yüzerler26.”

Söz konusu aktarım Aristeides’in tasviriyle uyumludur. Ramsay’in deyimi ile
“Diana Hamamları”, Aristeides’in aktardığı gibi yükseltilerin yanı başında
bulunmakta ve bir kolyeyi andıran kaynakta toplanan sular yaz-kış değişmeyen bir
debi ile kuzeybatıdan esen rüzgarların haliç ağzında oluşturduğu gelgit dalgalarına
rağmen denize doğru olan sakin yönelimlerini sürdürmektedirler.
Aristeides aynı söylevin farklı bir bölümünde ise Meles’i şu şekilde tasvir eder:
26
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“Meles ne tutarsız bir akıntı ne de mecrasında kaybolmaya eğilimli; şehrin bir
aşığı gibi onun yanından uzaklaşmaya cesaret edemiyor; ben ona karşı
tükenmez bir aşk güttüğünü ve sonsuz muhafızlığını sürdürdüğünü
düşünüyorum, bu nedenle burada doğar ve burada son bulur ve adeta şehrin
ayaklarına kadar kendini uzatır27.”

Yine tartışmanın konusu olan iki kaynak karşılaştırıldığında, Yeşildere’nin
gerek yüzeye çıktığı alanda gerekse mecrası boyunca topladığı kaynakların çeşitliliği
ile tutarlı bir debi ortaya koyamadığı anlaşılır. Akış yağmurlu dönemlerde kontrol
edilemez ve asi iken yazın yağışın zayıf olduğu sezonlarında kurumaya yüz
tutmaktadır. Oysa Halkapınar yakın tarihe kadar modern kentin su ihtiyacını
karşılayan en önemli kaynaklardan biri olmuş ve kaynağından denize bir kanal
vasıtası ile uzanan dere 19. yüzyılın ortalarına kadar debisini kaybetmemiştir. Bunu,
1844 yılında yapımına başlanıp 1847’de faaliyete geçen İzmir Kağıt Fabrikası için
kaynaktan denize doğru kanallar çekilerek nakliye yolu olarak değerlendirilmesi28 ve
farklı değirmentaşlarının olduğu bir değirmenin itici gücü olarak kullanılmış
olmasının 1854 yılında kayda alınmasıyla29 teyit etmek mümkündür. Plinius’un dile
getirip Aristeides’in de yeniden zikrettiği gibi Meles, şehrin yakınlarda doğar ve yine
hemen yakınlarında denize dökülür. Söz konusu tanım, Yeşildere üzerindeki Kervan
Köprüsü’ne 2 km mesafede günışığına çıkan ve dolgularla uzaklaşan günümüz kıyı
çizgisine rağmen hala kente yaklaşık 2 km mesafede denize dökülen Halkapınar ile
örtüşmektedir. Bu durumu Yeşildere için uyarlamak ise söz konusu akıntının
kaynağının Gaziemir yakınlarındaki konumu göz önüne alındığında tutarlı
gözükmemektedir.
Meles’in florasına değinen bir diğer yazar ise “Atinalı” lakabı ile anılan
Lucius Flavius Philostratos’dur. Philostratos içinden Meles nehrinin aktığı bir
koruluktan söz etmektedir30. Yaşlı Philostratos’a atfedilen “Imagines” adlı eserin
ikinci kitap sekizinci bölümünde Meles betimlenirken denize boşaldığı yerin
kaynağına yakın olduğu ve tüm güzergahın bir bütün olarak görülebildiği
27

Aristeides, Oration XXI/15, s. 21.
Emre Cangören, Tarihsel Süreç İçinde İzmir Sanayisinin Alan Kullanımındaki Değişimleri,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2011, s.
101.
29
Luigi Storari, Guide du voyageur à Smyrne; / ou aperçu historique, topographique et
archéologique, accompagné du plan de cette ville, levé en 1854, Librairie De Castel, Paris, 1857,
s.55.
30
Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana, Cilt 2, Çev. F.C. Conybeare, William Heinemann,
London, 1921, (Apollonius), Kitap VII/Bölüm VIII, s. 161.
28
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aktarılmaktadır31. Yine aynı eserde Nereidler’in, onlara ağzından uzak olmayan bir
yerde

pınarlar

bahşetmesinden

dolayı

Meles’in

şerefine

dans

ettikleri

belirtilmektedir32. Yaşlı Philostratos’un bu söylemleri, Halkapınar’ın Meles olarak
tasdikini güçlendirirken Yeşildere’yi olasılıkların dışına taşıyan bir tablo
oluşturmaktadır. Aynı eserin takip eden bölümünde Meles’in aktığı yatak, sarı
çiğdemler, çiçek açan nilüferler ve yeni çiçeklenen sümbüller ile keyif veren narin,
genç ve zarafet konusunda eksiği olmayan bir yer olarak tanımlanarak33 yakın
dönemlerde Halkapınar’ı ziyaret etme şansı bulmuş seyyahların söyledikleriyle
kesişen bir flora betimlenmiştir. Philostratos’un değindiği bir başka ufak ayrıntı da
dikkat çekicidir. Bu ufak ayrıntı Meles başlığı altında yazarın ilham perilerinin
Meles’deki varlığını sorguladığı pasajda yer almaktadır. Söz konusu bölümde bu
konuya şu şekilde açıklık getirilmiştir:
“İlham perileri neden Meles’in kaynağındadır? Neden buraya gelmişlerdir?
Atinalılar İonia’yı kolonize etmek için yola çıktıklarında ilham perileri arı
formuna girerek donanmaya rehberlik etti; suları Kephisus ve Olmeius’dan
(Boeotia’da yer alan nehirler) daha lezzetli olan Meles yüzünden İonia’dan
hoşlandılar34.”

Söz konusu bu betimleme Meles’in sularının içilebilir olma niteliğini
göstermesi açısından değerlidir. Her ne kadar Yeşildere yüzeye çıktığı yer itibariyle
temiz, içilebilir ve güzel bir su olsa da izlediği yol üstünde yüksek kesimlerden inen
mil ve topraklar kaynağın Smyrna’ya ulaştığı noktada suyu içilmez kılıyor olmalıdır.
İS 4. yüzyılda yaşamış olan Himerius ise Halkapınar suları için şunları dile
getirir:
“Bu Meles, birbirine yakın çok sayıda pınardan kaynaklanan, Smyrna’nın dış
mahallelerinden yükselen ve böyle bir ozana (Homeros) hayat veren akıntıyı
ilgisiz bir tavırla sessizce geçip gidemezsin35.”

Bu sözlerinin ardından Himerius, Meles nehrinin bu pınarlardan çıktıktan
sonra kürekçiler tarafından itilen tüccar teknelerinin seferlerine elverişli, derin bir göl
oluşturduğunu, selvi ve sazlarla çiçeklenmiş mecrasından komşu olan denize doğru

31

Philostratus, Imagines, Çev. Arthur Fairbanks, William Heinemann, London, 1931, (Imagines),
Philostratus the Elder- Kitap II/Bölüm VIII, s. 159.
32
Philostratus, Imagines, Philostratus the Elder- Kitap II/Bölüm VIII, s. 163.
33
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34
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aktığını aktarır36. Ve genel kabul gördüğü şekli ile akıntıyı “ne çıkardığı ses duyulur
ne de hareket eder gibi görülür” şeklinde betimler37. Himerius'un tanımlamaları
Aristeides’i tamamlar niteliktedir. Aradan geçen zaman zarfında birbirini izleyen
betimlemelerin kendilerini tekrar ettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum, Smyrna’yı
gören dolayısıyla Meles’i ziyaret edenlerin aktardıkları görüşlerin tutarlılığı
açısından önem arz etmektedir. Himerius'un tanımlamaları irdelenecek olursa yine
birbirine yakın çok sayıda pınarın varlığına işaret edildiği görülür ki bu durumu
yeryüzüne çıktıktan sonra uzun güzergahı boyunca beslendiği farklı suların birbirleri
arasındaki mesafe göz önüne alındığında, Yeşildere ile eşleştirmek bir hayli güçtür.
Yeşildere bugün kabul gördüğü hali ile Seydiköy yerleşim yerinin yakınlarında doğar
ve kuzeye doğru kıvrımlı bir güzergah izler. Kuzeye akan dere Gaziemir çıkışında
batıda Devekaşıntısı Deresi’nin sularını toplar, bu derenin Yeşildere ile birleştiği yer
bugün Binbaşı Reşat Bey Mahallesi sınırlarına denk gelmektedir. Yeşildere’nin
yüzeye çıktığı düşünülen alan ile bu buluşma yeri arasındaki mesafe yaklaşık 5
kilometredir. Akıntıya karışan bir diğer kaynak ise günümüzde İstihkam Tepesi
olarak anılan yükseltinin kuzeybatısında kalan Diyet Sırtı’ndan inen, Kozağaç
mevkiindeki Günerçam Deresi’dir. Sisteme katılan bu kaynak ile Devekaşıntısı suları
arasındaki mesafe yaklaşık 750 m dir. Yaklaşık 1.6 km sonra mecraya yine batı
yönde Uzundere dahil olur. Bugün modern yerleşimin Yeşildere’yi besleyen antik
mecralara zarar vererek bir çoğunu yok ettiği, kalan kısmın ise kent kütlesi altında
kaldığı aşikardır. Bu anlamda sistemi besleyen çok daha fazla su olmalı, Calder ve
Ramsay'in betimlediği şekli ile kanalı her iki yönde sınırlayan tepelerden aşağıya,
mecraya akan başka sular da mevcut olmalıdır. Örneğin Weber’in 1899’da
hazırladığı haritada Yeşildere’nin, güneyde yer alan başlangıcına yakın bir noktada,
İstihkam Tepesi’nin (301 m) güneyindeki Satıcı ve Cin Dereleri’nin suyunu topladığı
görülmektedir. Yine aynı haritada Kozağaç suları ile birlikte Kangöl kaynaklarının
da Yeşildere’nin yatağına aktığı anlaşılmaktadır. Uzundere’nin sisteme dahil
olmasından yaklaşık yarım kilometre sonra ise batı yönden başka bir kaynak daha
akıntıya karışır ancak bu akıntının takibi günümüzde söz konusu değildir. Görüldüğü
üzere Yeşildere sisteminin birbirine en yakın kaynağı 750 m mesafede konumlanmış
durumda olup iki kaynak arasındaki uzaklık 5 km’ye kadar çıkabilmektedir. Bu
36
37
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durum yazarların Meles için tasvir ettikleri oluşumu karşılamaz. Ayrıca
Philostratos’un tüm güzergahın bir bütün olarak görülebildiği yönündeki aktarımı
dikkate alındığında bunun Yeşildere için imkansız olduğu aşikardır.
Himerius’un İS 4. yüzyıldaki tanımı açıktır: Meles Smyrna’nın varoşlarında
bulunan birbirine yakın birçok kaynaktan doğar. Smyrna’nın banliyölerinin
Yeşildere’nin kaynağına kadar uzanması mümkün değildir. Bununla birlikte Meles
olduğu

düşünülen

Halkapınar’ı

konumu

gereği

kentin

dış

mahallelerinin

ulaşabileceği bir alan olarak tanımlamak mümkündür. Ancak kentin Roma Dönemi
içerisinde doğu yönde ne kadar genişlediği açık değildir. Bugün modern strüktür
Smyrna’nın Yeşildere’nin doğusunda kalan bölümünde sondaj yada kazı verilerinin
oluşmasına engel teşkil etmektedir. Kenti 18. ve 19. yüzyıllarda ziyaret eden seyyah
ve araştırmacıların notları ise konuya ışık tutmaktan uzaktır. Ancak gerek Halkapınar
yakınlarına konumlanan ve bir hamam kompleksi ile bağdaştırılan yapı, gerekse 19.
ve 20. yüzyıllardaki çalışmalarda söz konusu alanda yer yer antik kalıntıların var
olduğuna dair aktarımlar38, kentin Kervan Köprüsü’nün doğusuna doğru dış
mahalleler üstünden genişlediğini düşündürmektedir.
Kentin genişlemesi hakkındaki en belirgin öneri W.M. Calder’e aittir.
Calder’in hipotezi Aristeides’in, İÖ 130'da Aristonikos’a karşı yapılan savaş
sırasında tutsak düşen Romalı general consul P. Licinius Crassus Mucianus’un
ölümünün ardından39 Smyrna’ya getirilen bedeninin kentlilerce “şimdiki kapıların
içinde” gömüldüğü yönündeki aktarımına40 dayanmaktadır. Buna göre Romalı
general Mucianus’un cenazesi ile Aristeides’in aktarımı arasındaki bir tarihte,
muhtemelen Strabon’un Smyrna’yı ziyaretinden sonraki bir zamanda, sur duvarları
söz konusu mezarı da içine alacak şekilde doğu yönünde Diana Hamamları’na doğru
genişletilmiştir41. Calder’in söz konusu görüşünün Meles ile olan alakası ise, yazarın
söz konusu mezarı Kervan Köprüsü ile Tepecik arasına konumlandırması sebebiyle
Yeşildere’yi surların içinde bırakan bir tablonun ortaya çıkmasıdır42. Cadoux, Kervan
Köprüsü ile Diana Hamamları arasında kalan alanda Antik Çağ’dan kalan kalıntıların
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varlığını tasdik etmekle birlikte43 Calder’in Yeşildere’yi surların içinde bırakan
görüşüne karşı çıkar ve Mucianus’un mezarı ile Yeşildere’nin batıda kalan bir
kolunun (Yeşildere’nin kendisi değil) şehir surlarının içinde kaldığı görüşünü
paylaşır44. Tanımlama konusundaki bu çatışma aslında Aristeides’in, biri şehrin
içinden diğeri ise şehrin hemen önünden akan iki nehirden bahsetmesinden
kaynaklanmaktadır. Aristeides, tanrı Asklepios’un telkini ile sağlığına kavuşmak
adına soğuk bir kış mevsiminde yaptıklarını şu şekilde aktarır: “İlk olarak arabaya
binip şehrin içinden akan nehre gitmeliyim ve hemen şehrin dışına çıktığı noktaya
geldiğimde çukurda kurban sunmalıyım45.” W.M. Calder’in önerisine göre burada
bahsedilen, genişleyen Smyrna surlarının içinde kalan Yeşildere idi. Bugün
Cadoux’nun dile getirdiği, batıda Yeşildere’ye uzanan bir yan dere kolunun varlığını
ispat edecek yeterli veriden söz etmek mümkün değildir. Bunu yazarın kendisi de
dile getirmektedir ve görüşünü Luigi Storari ile Charles Wilson’ın haritalarında
tasvir ettikleri dere ya da dere kolları ile desteklemektedir46. Söz konusu alan sayısal
haritalarla eşitlendiğinde iki farklı alternatifin varlığı ortaya çıkmaktadır. İlk
seçeneğe göre (ki görülecektir ki bu da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır),
Cadoux’nun referans aldığı, 1854-1856 yılları arasında hazırlanan Storari’ye ait
haritada47 (Şekil 4) ve ayrıca 1876’da hazırlanan Lamec Saad’ın haritasında48 (Şekil
5) Kervan Köprüsü’nün yaklaşık 100 m kuzeyinde Yeşildere’nin bir kolunun
kuzeybatıya doğru ayrıldığı görülmektedir. Günümüzde Oğuzlar Mahallesi olarak
anılan bu alanda 1251/2 sokağı kuzeybatı yönde geçen derenin, tren yolunu aştıktan
hemen sonra batıya doğru kıvrıldığı anlaşılmaktadır. Storari ve Saad’a ait haritalar
günümüz haritalarına eşitlendiğinde derenin yine aynı mahallede 1260 numaralı
sokağın güneyinde ilerleyişini sürdürdüğü ve batıda Etiler Mahallesi 1264 sokağın
kuzeybatıya yönelen kavisini takip ederek (söz konusu alanı kapsayan pafta içindeki
modern yapı adası incelendiğinde parsellerin, geçmişte derenin sınırlandırdığı hattı
43
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takip ettikleri açıktır) 1264 sokağın 1268 sokak ile kesiştiği noktada yeniden
kuzeybatıya döndüğü ve Mürselpaşa Caddesi’ni geçerek Fuar alanı bir numaralı
holünün güneydoğu köşesinden kuzeybatıda Celal Atik Spor Salonu’nun güneydoğu
köşesine yöneldiği anlaşılmaktadır. Buradan yönelimini kuzeye çevirdiği anlaşılan
hat, Fuar Paraşüt Kulesi’nin batısından geçerek yaklaşık 300 m sonra İzmir Resim
Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nin güneyine düşen alana ulaşmakta ve
burada kuzeybatıya yönelerek Şair Eşref Caddesi’ni geçmektedir. İzmir Atatürk
Lisesi ile cadde arasında kalan bir alanda önce kuzeye sonrasında yeniden
kuzeybatıya yönelerek Vasıf Çınar Caddesi ile İzmir Atatürk Lisesi’nin bahçesi
arasında ilerleyişini kuzeybatı yönünde sürdüren dere, İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörlük Binası’nın kuzeyinden Cumhuriyet Bulvarı’nı geçerek
körfeze ulaşır gözükmektedir. Söz konusu dere ile ilgili farklı bir yaklaşım ise
Fontrier’in haritasına (Şekil 6) yansımış ve araştırmacının çalışması modern haritaya
eşitlendiğinde Yeşildere’ye ait kolun Kahramanlar Mahallesi 1416 sokağı batı yönde
dikine keserek geçtiği ve doğruca bugün İzmir Fuarı olarak değerlendirilen alana
yöneldiği görülür. Yeşildere’nin batısında yaklaşık 290 m sonra Fuar alanına ulaştığı
bu noktada dere, güneybatıya yönelerek Fuar alanı bir numaralı holünün güneydoğu
köşesinden kuzeybatıda Celal Atik Spor Salonu’nun güneydoğu köşesine ulaşır.
Burada Celal Atik Spor Salonu’nun güney cephesi boyunca kuzeybatıya yönelen
hattın yine aynı yapının batı köşesine ulaştığında yönelimini kuzeye doğru çevirdiği
ve 330 m sonra İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nin güneyine
ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu noktadan sonra ise Storari ve Saad'ın betimledikleri
güzergah ile benzer bir mecranın takip edildiği görülmektedir49. İkinci alternatifin
ise günümüzde Ege Mahallesi sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Eğer bu dere
mevcudiyetini korusaydı, İşçiler Sokağı’nı tam ortadan ikiye ayıracak ve 1517
numaralı sokağın kuzeyde sınırlandıracağı şekilde konumlanacaktı. 1517 sokağın
aldığı kavis Storari’nin, Wilson’un ve Fontrier'in haritalarında betimledikleri kolla
birebir örtüşmektedir. Bu bağlamda güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu ve yaklaşık 900
m olduğu anlaşılan dere kolunun varlığı, farklı araştırmacıların haritalarında yer
bulması noktasında kabul edilebilir görünmektedir. Lamec Saad’ın haritası da dahil
tüm çalışmaların günümüz planlarına uyarlanan modellerinde Mürselpaşa Bulvarı’na
49
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dik uzanan 1244 numaralı sokakta başlayan bu derenin Yeşildere’den ayrılarak iki
kol oluşturduğu ve her iki kolun 900 m sonra yeniden Yeşildere’ye bağlandığı,
sadece kuzeyde yer alan kolun kendi içinde yeniden bölünerek kuzeyde Liman
Bölgesi’ne uzandığı anlaşılmaktadır. Cadoux’nun önerisine göre şehir surlarının
içinde akan sistem yukarıda konumlandırılmaya çalışılan, Yeşildere’nin bu koludur.
Bununla birlikte Aristeides'in takip eden pasajdaki aktarımlarıyla yukarıda
dile getirilen Calder’in hipotezi bir kez daha anlam kazanmaktadır:
“…ve aynı zamanda o bana şehrin önündeki nehre inmemi ve yıkanmamı
söyledi... Fırtınalı kuzey rüzgarı ve don ile kış ortasıydı ve çakıl taşları buz
katmanıyla benzerlik gösterecek şekilde don ile büyük bir hızla birbirlerine
bağlanıyordu ve yağmur alışıldığa geldiği üzere böyle bir sıcaklık için
soğuktu.... ve ben bu suda tıpkı bir yüzme havuzdaymış gibi ılık ve yumuşak bir
banyo yaptım50.”

Calder, 1906’daki çalışmasında Halkapınar sularının ısısının yaz ve kış
aylarında çok az değişlik gösterdiğini ve çok kısa olan rotasında sıcak yada soğuk
havadan etkilenmeden mevcut ısısını muhafaza ederek aktığını aktarmaktadır51.
Halkapınar'ın yukarıda tanımlanan ısı değerleri Aristeides’in kış ortasında dere
yatağında yaptığını iddia ettiği banyo için makul bir ortam sunar. Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’nün yaptırdığı fizibilite çalışmasına göre de suyun sıcaklığı
ortalama 24 derecedir52. Buna karşın Yeşildere’nin kışın sel suları nedeni ile
kabardığı ve bırakın içinde yıkmak, karşı kıyıya ulaşmanın bile mümkün olmadığı
bir debi ile aktığı bilinmekte ve bu durumun mecrada yapılan bir çok düzenlemeye
rağmen günümüzde de devam ettiği görülmektedir.
Antik kaynakların Meles için söyledikleri yukarıdaki kısaca aktarıldığı gibi
şekillenirken, söz konusu metinlerin etkisinde Asya seferlerine çıkan seyyahların
başlangıç güzergahında yer alan Smyrna, kaynak için yakın tarihten farklı görüşlerin
oluşmasını sağlamıştır. Kenti ziyaret eden her seyyah yada bilimsel bir çalışmanın
parçası olan her yazar Homeros’un doğduğu, antik yazarların övdüğü ve kentin
sembolü olan pınarı görmek için zamanlarının bir bölümünü ayırmakta sakınca
görmemişlerdir. Söz konusu betimlemeler kaynağın zaman içinde geçirdiği
değişimin kavranması adına değerli bir veri alt yapısı oluşturmuş, günümüzde
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işlevini ve özgün görüntüsünü kaybeden Meles için antik metinler ile bir kıyaslama
yapma olanağı sunmuştur.
Meles’i ele almış modern çağın bilinen en eski kaynaklarından biri Paul
Lucas’a aittir. Yazar 1712’de Halkapınar’ı küçük bir göl olarak tanımlar. Yazarın
kenti ziyaret ettiği tarihlerde yerel halkın söylemi, gölün mevcut şeklinin (çapının)
her zaman yukarıda tasvir edildiği kadar (küçük bir gölcük) olduğu yönündedir. 18.
yüzyılın başında Halkapınar’ın yer yer üç ayak yüksekliğinde olan derinliği, üç
toise’ı (yaklaşık 6 m) aşmaktadır53. Yazar tıpkı Aristeides ve Himerios’un tasvir
ettiği gibi, göletin ebatlarına göre kayda değer kaynakları olduğunu fark etmiş ve bu
hatırı sayılır ölçüdeki

kaynağın

farklı

arklar vasıtasıyla

yedi

değirmeni

döndürdüğünü vurgulamıştır54. Lucas göletin, civardaki arazileri sulayan küçük
akarsular oluşturduğunu kaydederek, Meles’in bol olan kaynaklarının tarım için de
değerlendirildiğini aktarmıştır.
Aristeides Smyrna’yı övdüğü söylevlerden birinde topografyayı şu şekilde
tanımlamıştır:
“Meles’i aştığınızda karşınıza bir alan çıkar, burası Poseidon’un şehre vermiş
olduğu bir armağandır ve benim fikrime göre Teselya için söylenenler ile bazı
benzerlikler ve farklılıklar taşımaktadır. Orada tanrı Poseidon dağları
birbirinden ayırmış ve oluşan çatlaktan Peneus nehrini akıtarak bir gölü Teselya
ovasına çevirmiştir. Fakat burada denizi dağlardan geri çekmiştir ve karanın
güzelliğini denize benzeterek şehirle uyumlu kılmıştır55.”

Aristeides, yine aynı pasajın takip eden bölümünde Meles’in kuzeyinde kalan
toprakları betimlemiştir:
“Zemini ne bataklık olarak bırakmış ne de şimdilik tam anlamıyla
sağlamlaştırmıştır, vaktiyle denizin sokulduğu, kenti kuşatan dağlardan aşağı
bakıldığında ya da toprak kazıldığında alanın antik doğası ile ilgili işaretler
ortaya çıkar, dolayısıyla bu ince toprak ve su kaynakları ile dolu alanın
ortasından geçersen buranın mükemmel bir kıyı ovası olduğunu keşfedeceksin.
(…) Biraz daha ötede, yolcuya muhafızlık ediyormuş gibi duran şehir yeniden
görüşüne girecek. Şimdi kentin güzelliği daha kısa mesafeden görülebilir ve
ölçülebilir. Hiç kimsenin öyle bir acelesi yoktur ki gözlerini sadece önündeki
yolda tutup bakış açısını değiştirmesin...56”
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Calder, Aristeides’in betimlediği yürüyüşün kuzey yönde kıyıyı takip eden bir
rotayı izlediğini düşünmektedir. Calder’e göre yolcu, Meles'i geçtikten sonra kısa bir
süre için Bornova’ya giden yolu takip eder, bu yolun iki kola ayrıldığı noktada sola
döner ve Smyrna’nın bereketli toprakları boyunca kıyıyı takip ederek önce kuzey
yönüne sonra batıya devam eder57. Calder’in tasvir ettiği söz konusu batıya dönüş
bugün

Fuat

Edip

Baksı

Mahallesi’nin

güneyinde

kalan

Sahil

Güvenlik

Komutanlığı’nın bulunduğu kıyıya paralel yolda gerçekleşmiş olmalıdır. Bu noktada
yolcu, Aristeides’in de “kent (yolcuyu) mıknatısın demir parçalarını çektiği gibi
çeker ve (ona) gönüllü bir içtepi ile hakim olur58” sözleri ile dile getirdiği gibi başını
çevirip gözlerine şehrin güzelliği ile ziyafet çekme dürtüsüne engel olamaz59.
1718 yılının hemen başında Smyrna’ya yaptığı ziyaretin izlenimlerini aktaran
Tournefort, Halkapınar’ı bir değirmendeki yedi değirmen taşını durmaksızın
döndüren çok güzel bir pınar olarak tanımlamaktadır60. Meles’i “Kervan Köprüsü
Deresi” (Yeşildere) ile bağdaştıran Tournefort, Halkapınar’ın Diana Hamamları
olarak anılmasına sebep olan büyük ve çok görkemli mermer bir yapının kalıntılarını
da ilk kez kayıt altına alan yazarlardan biridir61. Hollandalı diplomat van Egmont ise
1759’daki yayınında aynı kalıntılardan bahsetmiş ve yapıyı bir tapınak olarak
nitelendirerek küçük gölün adını buradan aldığını ifade etmiştir62.
İngiliz seyyah Richard Pococke 1745’te yayınlanan çalışmasında Bornova’ya
giden yoldan pek uzakta olmayan bir yerde Diana Hamamları olarak anılan büyük bir
su kaynağının bulunduğunu; sularının kışın sıcak olduğunu ve yakınlarında, eski
hamamlara ait olduğu anlaşılan çeşitli bina temelleri ve kemerler bulunduğunu
aktarır63.
1765’deki yayınında Richard Chandler, Halkapınar’ı Bornova köyüne
giderken yoldan uzak olmayan bir noktada suyu temiz ve ılık olan bir ya da iki havuz
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olarak tanımlandırmaktadır64. Burada Chandler’ı diğer yazarlardan ayıran en dikkat
çekici ayrıntı ovadaki düzlükte, Kızılçullu Su Kemerleri ile iletişim kurduğunu
düşündüğü bir kaç küçük kanalı açığa çıkardığı yönündeki paylaşımıdır65. Hiç bir
detay paylaşmadığı kanalları, Yeşildere’yi geçen su iletim hattı ile bağdaştırması
önemlidir. Bu ifade, Halkapınar kaynaklarının değerlendirilerek kente iletildiği
yönündeki ufak ama değerli ayrıntılardan biridir.
1778’de Domenico Sestini’nin kenti ziyaretine dair tasvirler herhangi bir
ayrıntı barındırmamakla birlikte Halkapınar’ın kaynaklarından hiçbir şey yitirmeden
aktığı ve 18. yüzyılının başından beri faaliyette olan su değirmenlerini tahıl
üretmeleri için döndürecek yeterli enerjiyi sağladığı anlaşılmaktadır66.
James

Duncan

1824’te

yayınlanan

çalışmasında

Halkapınar/Diana

Hamamları’nın bir yada iki havuzdan oluştuğunu, kışın üzerinden buharlar yükselen
sularının sıcak ve temiz olduğunu kaydetmiştir67. Kendisinden önce alanı ziyaret
eden van Egmond'un “küçük bir göl” tanımından hareketle söz konusu havuzların
önceden birleşik olabilecekleri yönündeki izlenimini aktararak bu konudaki
tereddüdünü paylaşır68. Söz konusu havuzlar olasılıkla Halkapınar sularını toplayan
Roma derleme havzalarına ait kalıntılardı. Bunun dışında Duncan’ın tespitleri iki
noktada daha değerlidir. Bunlardan ilki, Aristeides’in kış ortasında yaptığı banyonun
nasıl mümkün olabileceğine dair ortaya koyduğu veri ve sularının ılık olduğu
yönündeki beyanatının doğruluğunun 19. yüzyılın başında tasdik edilmiş oluşudur.
Duncan’ın sağladığı diğer bir veri ise şehirden Diana Hamamları’na kadar olan
bölümde yol boyu antik dönem yapı kalıntılarını gözlemlemiş olmasıdır. Bu gözlem,
Aristeides ve Himerius’un “evlerin yakınlarında” olarak betimlediği Meles tasviri ile
Halkapınar/Diana

Hamamları’nın

eşleştirilmesinin

tutarlı

olduğunu

da

göstermektedir.
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Meles’in kaynaklarının yarı termal bir özelliğe sahip oldukları yönündeki bir
diğer bilgiye ise Baron Louis Felix de Beaujour’un 1829’daki çalışması üstünden
ulaşılmaktadır69. Beaujour’un yazdıkları, Aristeides’in tanımladığı ılık sularla
kesişen bir anlatım olması adına dikkat çekicidir. Bir diğer dikkat çekici nokta ise
yazarın pınarın kaynadığı yer ile ilgili yaptığı tasvirdir. Beaujour, pınarın yarı
dairesel bir tepenin eteğinde70 amfitiyatro şeklindeki taş bir kesitin dibinden gürleyip
köpürerek aktığını ve doğduğu yerde oluşan küçük nehrin batıda, körfeze boşaldığını
aktarır71. Yazarın tanımladığı nokta; bugün üstünde Cengiz Topel Mahallesi’nin
kurulu olduğu 90 m yüksekliğindeki tepenin kuzey eteklerine denk düşen alan
olmalıdır. Beaujour’un amfitiyatro şeklinde betimlediği taş kütlesinin bulunduğu
Diana Hamamları ise günümüzde Halkapınar Mahallesi sınırlar içerisinde
kalmaktadır ve bu alan İZSU Halkapınar Sular İşletmesi bölge sahası olarak
değerlendirilmektedir. Yazar 19. yüzyılın başında Meles’in tanımlanması ile ilgili
tartışmayı aktardığı notunda söz konusu kaynağın sularının berrak ve akışının yavaş
olduğunu paylaşır. Bununla birlikte ziyaretçilerden biri ilk kez kaynaktan denize
doğru yönelen kanalın yapay olabileceğini dile getirmektedir72. Böylece aradan
geçen yüzlerce yıldan sonra Aristeides’in Meles’in kanalı için "sanki insan eliyle
yapılmıştı" iması yeniden tartışmaya açılmış olmaktadır73.
1830 yılında Smyrna’da yaşayan “New Haven Ladies’ Greek Association”ın
(Yeni Cennet Hanımefendileri Yunan Derneği) himayesi altında74 misyonerlik
araştırmaları yapan Josiah Brewer, geniş zaman ve imkanı olmasına karşın Meles’i
tasvirden kaçınmıştır. Hiç şüphesiz bunda Meles’i sıradan bir çay olarak tanımlaması
etkili olmuş olmalıdır. Yine de Halkapınar kaynaklarının söz konusu dönemde şehre
sebze sağlayan bahçelerin sulanmasında kullanıldığı yönünde bir ayrıntıyı paylaşır 75.
İngiliz seyyah Arundell, Diana Hamamları’nı yerinde görmüş ve 1834’te
yayınlanan kitabının ilk cildinde söz konusu kaynağın Meles olamayacağı sonucuna
varmış olmasına karşın pınar ve çevresini araştırarak değerli tespitlerde bulunmuştur.
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Bunlardan ilki; kaynağın yakınlarındaki mimari yapı elemanlarını bir Diana
Tapınağı’na atfettiği ve mozaikli bir döşemenin bulunduğu alan ile bağlantılı
olduğunu düşündüğü bir yer altı geçidinin havuza su taşıdığı yönündeki tespitidir76.
Söz konusu kanal yada kanalların nitelikleri ve araziye uygulandıkları zaman aralığı
hakkında bir veri paylaşılmamıştır. Bununla birlikte Vitruvius’un bu tip oluşumlarda
su kaynağı olduğuna kanaat getirilen alanın civarındaki yer altı sularının kazılan
kanallar vasıtasıyla tek bir yere toplanmasını tavsiye etmesinden 77 ve 18. yüzyılda
alanda tanımlanan havuzlardan hareketle Halkapınar’ın Roma Dönemi’nde büyük bir
derleme biriminin parçası olduğu düşünülmektedir. Arundell’in tespit etmiş olduğu
bir diğer ayrıntı, Bornova’daki camide görüp kayıt altına aldığı bir sütun ile ilgilidir.
Arundell üzerinde bir yazıtın (ΥΜΝΩ ΘΕΟΝ ΜΕΛΗΤΑ ΠΟΤΑΜΟΝ ΤΟΝ
ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΥ ΕΚ ΠΑΝΤΟΣ ΛΟΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ΠΕΠΑΥΜΕΝΟΥ) yer
aldığı bu sütunun yakın zaman öncesine kadar Diana Hamamları’nın kuzeyinde
yüksek sazların arasında ayakta duran kırmızı ve beyaz mermerden imal edilmiş
örneklerden biri olduğuna dair bir söylentiyi paylaşmaktadır78. Hasan Malay ilgili
metni şu şekilde çevirmiştir: “Kurtarıcım, Nehir Tanrısı Meles'e dualarımı terennüm
ediyorum: çünkü artık hastalık ve kötülük tümüyle yok oldu79”. Slaars,
Oikonomos’un çalışmasına düştüğü notlarda, söz konusu yazıtın İS 166 yılından 173
yılına kadar süren, Roma ile Roma’ya bağlı eyaletleri etkileyen ve Smyrna’nın da
kötü biçimde etkilendiği bilinen veba salgını ile bağlantılı olabileceğini belirtmiştir80.
Söz konusu camide incelemelerde bulunan Günay’a göre günümüzde Hüseyin İsa
Bey Cami’nin içinde mihrabın sol tarafında kalan sütunun üzerindeki metnin ilgili
bölümünün üstü kapatılmıştır81.
1834’te yayınlanan bir diğer çalışma da Prokesch Ritter von Osten’e aittir.
Halkapınar ile ilgili somut veriler paylaşan araştırmacı, böylece suyun toplandığı
alanda yapılan ve her ziyaretçinin farklı bir şekilde yorumladığı oluşumun bir bütün
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olarak kavranmasını sağlar. Von Osten daha önce başka araştırmacılar tarafından da
tespit edilmiş havuzları yerinde incelemiştir. “Uzunlamasına yuvarlak82” ve “ağır”
olarak nitelendirdiği malzemeden örülmüş havuzun 56 m çapında olduğunu
aktarmıştır83. Olasılıkla malzeme ve işçilik sebebiyle yapıyı Roma Dönemi’ne
tarihlemiştir. Von Osten bu havuzun kuzeyinde ziyaretçilerin ikinci bir havuz olarak
tanımladıkları bir ön havuzun varlığını aktarmış ve ay biçimindeki bu sisteme
merdivenlerle inildiğini belirtmiştir. Yazarın bu ön havuzdan ana havuza gidildiği
yönündeki tanımlaması, Chandler ve Duncan’ı sürüncemede bırakan havuzların
sayısı ve aralarındaki olası bağlantı konularındaki belirsizliği de gidermiştir84.
Havuzun etrafı ise setlenmiş ve çevresine basamaklar yapılmıştır. Von Osten bu
havuz ya da hazneyi dolduran suyun güney yönden dağın altından geldiğini, suyun,
toplandığı alanın hemen 100 adım ilerisindeki bir değirmeni ve onun da ilerisinde
başka değirmenleri besleyecek zenginlikte olduğunu ve 1832’de havuza inen
merdivenlerin suyun bir bölümünü şehre iletebilmek adına kırıldığını aktarmıştır85.
1839’a gelindiğinde Halkapınar gölünden çıkan sular halen kentte akan en
zengin su konumundadır86. Bu durum, yakın çevredeki yerleşimler ve tarlalar için
havuzların çekinmeden tahrip edilmesinin nedenini açıkça ortaya koymaktadır.
1842’de Hamilton, Halkapınar sularının taşlı bir yatak boyunca aktığını87 ve
bu ışıltılı ve temiz suların iyi ve sağlıklı olmaları ile ünlendiklerini aktarmış bu
sebeple “Kervan Köprüsü Çayı” yerine Halkapınar’ın pekala Meles olarak
anılabileceğini dile getirmiştir88.
Luigi Storari 1857'de yayınlanan araştırmasında, Halkapınar’ın bulunduğu
alanı benzer topografik öğeler ile tanıtırken diğer yazarlardan farklı olarak, daha
önce küçük bir gölet, bir yada iki havuzdan oluştuğu aktarılan kaynağı büyük bir
havuz olarak betimleyip, Diana Tapınağı’na ait olduğunu düşündüğü heykel ve diğer
82

Boyu eninden uzun, elips şeklinde.
Prokesch Ritter von Osten, “Smyrna”, Anzeige Blatt LXVIII, Jahrbücher der Literatur, Band
68, Gerold, Wien, 1834, (Smyrna), ss. 55-86.
84
von Osten, Smyrna, s. 64.
85
von Osten, Smyrna, s. 64.
86
Hermann von Pückler Muskau, Die Rückkehr: Syrien und Kleinasien, Cilt 3, Verlag von
Alexander Duncker, Berlin, 1848, s. 330.
87
Slaars, çayın yatağı taşlık olduğu konusunda Hamilton’a katılmadığını belirtmektedir: Bonaventure
F. Slaars, “Dissertation qui précise la situation du fleuve Mélès”, Revue Archéologique, Cilt: XVI,
Librairie Académique, Paris, 1867, (Dissertation), s. 224.
88
William John Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, Cilt 1, John Murray,
London, 1842, s. 51.
83

25

yapı elemanlarına ait mermer parçaların sularının berraklığı sayesinde pınarın
merkezinde görülebildiğini aktarır89. Kaynağın sularının toplandığı alanın formunun
18. yüzyıla göre değiştiğini, Storari'nin Smyrna ve çevresini tanımladığı bölümde, M.
Barbieri'nin 1847'de havuzu oluşturmak için kaynakları birbirine bağladığı
yönündeki bilgi notundan çıkarmak mümkündür. Barbieri olasılıkla çevrede bulunan,
Antik Dönem’de kaynakları Halkapınar’a yönlendiren ve atıl durumda kaldığından
işlevini kaybetmiş sistemleri yer yer elden geçirerek ve yetersiz kaldığı noktada yeni
kanallarla destekleyerek Storari’nin sözünü etmiş olduğu büyük havuza iletmiş
olmalıdır. Bu uygulamanın iki sebepten hayata geçirildiği açıktır. Bu sebeplerden ilki
modern kentin artan su ihtiyacının büyük kısmının derlenen söz konusu kaynak ile
karşılanması, diğeri ise derleme yapısının modernize edilmesinin asıl sebeplerinden
olan İzmir Kağıt Fabrikası’nın 1847 yılında kurulmasıdır90. Felix de Beaujour
1829’daki kitabında körfeze uzanan kanalın debisinin ilgisizlikten ötürü zayıfladığı
notunu düşmüştür. Öyle ki -muhtemelen kanalın bakımsızlığından kaynaklanan
sebeplerle- suyun aktığı mecranın etrafı bu tarihlerde bataklık ve sazlarla kaplanmış
durumdadır91. Yine Storari’nin 1854'teki notlarında, sayısız kaynaktan beslenen
kanalı “örgü yataklı92” olarak tanımlaması93, Barbieri’nin projesinin ana kaynağı ve
çevresini kapsadığını ancak fabrikaya hizmet etmesi planlanan kanalın söz konusu
tarihlerde (Beaujour’un tespiti ile Storari’nin izlenimleri arasındaki 25 yıllık süreçte)
henüz elden geçirilmediği düşüncesini doğurmaktadır. Bu düşüncenin oluşmasındaki
en büyük etken söz konusu “örgülü akıntıların” yüksek eğim ve bundan kaynaklı
yüksek hızlarda görülür oluşudur. Antik Dönem’den bu yana sakin ve istikrarlı
akışını koruduğu anlaşılan (ve ciddi bir eğimin gözlemlenmediği) Meles'in
mecrasında Storari’nin sözünü ettiği böylesi bir tablonun oluşması için tek olasılık
ise “örgülü akıntıların” oluşumun açığa çıkmasındaki bir diğer etken olan derenin
taşıdığı yoğun sediment yükü olarak gözükmektedir. Bu durum, Barbieri’nin
kaynakları bir araya toplarken kaynağın doğal akışını bozması şeklinde
yorumlanabileceği gibi Storari’nin tanımladığı havuzun, suyun beraberinde taşıdığı
tortuları süzemediği şeklinde de yorumlanabilir.
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Texier 1862’deki yayında Halkapınar’ı Bornova yolu üzerinde küçük bir göl
olarak tarif eder94. Ancak Boyacı Deresi’nin kaynağını Halkapınar’dan aldığı
yönündeki söylemi ve benzer birkaç husus sebebiyle sözünü ettiği alanları hiç
görmediği ya da yanlış bir intiba edindiği anlaşılmaktadır95.
1868’de İzmir’de yaşamış olan

Slaars, Meles ile ilgili farklı ve detaylı

bilgilere ulaşan bir diğer araştırmacıdır. Konstantinos Oikonomos'un çalışmalarını
çeviren ve geliştiren yazar Halkapınar’ı besleyen kaynakların çok sayıda olduğunu,
yüzeye çıkar çıkmaz bir göl oluşturduklarını ve M. Barbieri’nin 1867’de yayınlanan
haritasına96 göre (Şekil 7), Halkapınar gölünün yaklaşık 16.000 m²’lik yüzölçümüne
sahip olduğunu aktarır97. Slaars’ın anlatımından Halkapınar’ın aradaki kanal vasıtası
ile İzmir Kağıt Fabrikası için bir su biriktirme havuzu olarak da kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Yazar tıpkı öncülleri gibi Halkapınar’ın sularının oranının yaz kış
hep aynı kaldığını aktırırken, Pausanias’ın Homeros’un koşuklarını oluşturduğunu
aktardığı mağaranın mevcudiyetiyle ilgili tartışmaya da açıklık getirmeye çalışır.
Şüphesiz Meles’in Halkapınar ile eşitlenmesinde aranan en büyük koşullardan biri
söz konusu mağaranın mevcudiyetidir. Slaars bu konuda Katip Çelebi’yi referans
almaktadır. Katip Çelebi Cihannüma adlı eserinde, Halkapınar ile ilgili bölümde
şunları dile getirilmektedir: “Bir kubbeden pek çok su kaynayıp çıkar, bir göl
oluşturur ve oradan denize dökülür... Bu kaynakların çıktığı mağaranın içine
girilebilir98.” Bu tanımlama Pausanias’ın dile getirmiş olduğu mağara söylemini
karşılar gözükmektedir. Bununla birlikte Katip Çelebi’nin “kubbe” tanımı, Akpınar
Su Yolu örneğinde de uygulandığı düşünülen, tespit edilmiş olan aküferin toprak altı
yayılım havzasının sularına erişebilmek için inşa edilmiş kanallar/tünellerin birleştiği
ön hazne yapısının bir parçası olarak da değerlendirilebilir99. Eğimli bir yamaçta yer
alan aküferlerin genelde görüldüğü üzere yüzeyin biraz altında konumlanmaları
sebebiyle suyun yatay bir galeri ile dışarı çıkarıldığı uygulamalara100 Roma
Dönemi’nde sıklıkla rastlanır. Bu bağlamda Katip Çelebi’nin sözünü ettiği içine
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girebilir mağaranın, güneyde yer alan Kokluca yükseltilerinin kuzeye bakan alt
yamaçlarındaki kaynaklara erişimi sağlayan yatay şaftlardan biri olduğunu
düşünmek, Weber’in de sözünü ettiği Kapancıoğlu Kaynağı’nın konumu da göz
önüne alındığında tutarsız olmayacaktır. Yine Slaars’ın İzmir’de yaşıyor olmasının
da getirdiği bir hassasiyet ile kaynakta yaptığı inceleme bir konuya daha dikkat
çekilmesini sağlamıştır101. Halkapınar’ın deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1 m
seviyesindedir. Bu yüksekliğin handikapı, yüksek rezerve sahip suların kent
merkezine ulaşımını, başka bir deyişle üst kotlara suyun iletilmesini engellemesi ve
suyun dağıtımı için gelişmiş alt yapı gereksinimini arttırmasıdır.
İngiliz seyyah ve yazar Annie Brassey, 1874’deki Smyrna ziyareti sırasında
Diana Hamamları’na gitmiş ve pınarı içi balıklarla dolu, suları saydam, güzel sessiz
bir havuz olarak nitelendirmiştir102. Brassey’in balıklarla ilgili kısa notu,
Aristeides’in Meles'i balıklarla dolu olarak betimlemesi103 ile kesişmesi yönünden
dikkat çekicidir104.
1890’da W. M. Ramsay, tıpkı Bonaventure F. Slaars’ın yaptığı gibi Meles
konumlandırılması hususunda Aristeides, Philostratos ve Himerius’u referans almış
ve değerlendirmelerini sözü edilen bu kaynaklara göre yapmıştır. Ramsay özetle
Meles olduğuna kanaat getirdiği Halkapınar sularının kendi ziyaretleri sırasında ısı
ve hacim yönünden yaz ve kış değişmeyen, sessiz, yumuşak bir akışa sahip kavisli
bir gidişatla körfeze ulaşan bir yapıya sahip olduğunu aktarmaktadır105. Ramsay
1904’deki yayınında ise Aristeides’in tarif ettiği niteliklerin sadece modern şehrin
doğusunda yer alan dış mahallelerindeki Diana Hamamları’nın muhteşem
kaynaklarına uygun olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca modern dönemde kaynağın
etrafının düzenlendiğini bu bağlamda şehrin buradan beslenen bölümü için suyun
çevresinin setlendiğini, artan suyun yapay bir kanal vasıtası ile denize aktarıldığını
da dile getirir106. Alanda setler uygulandığı bilgisi daha önce von Osten tarafından da
dile getirilmiştir ancak bunun Modern ya da Antik Dönem’e ait bir uygulama olup
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olmadığına dair bir yorumda bulunulmamıştır. Suya uygulanan benzer bir işlemin
bilgisi Charles Wilson tarafından da paylaşılmıştır107 ve 20. yüzyılın başında sistemin
Smyrna

için

su

sağladığı

düşüncesinde

uzlaşmış

olan

yorumlar

dikkat

çekmektedir108. Bu bağlamda gölün tamamında suyu düzenlemeye yönelik set
uygulaması bir Roma ya da Bizans uygulamasından ziyade 19. yüzyıla ait bir imalat
olmalıdır.
20. yüzyılın ortasına gelindiğinde İngiliz arkeolog ve yazar George Bean,
Halkapınar’ı tasvir ederken ismini oluşum özelliğinden alan gölcüğün artık kare bir
biçime kavuştuğunu aktarır109. Bu, hiç şüphesiz 19. yüzyılda kaynağın sularını
zapturapt altına almak adına inşa edilen set yada bentlerin alana kazandırdığı bir
görünümdür. Bean’in bir diğer tespiti ise göl içindeki konumunu aktarma gereği
duymadığı, yalnızca bir köşede olduğunu belirttiği, suyun altında kalmış apsisli bir
yapıdır. Bean, söz konusu yapının ölçülerini yada kullanılan malzemenin niteliğini
belirtmediği yazısında apsisli yapının Antik Dönem’e ait olmadığını dile
getirmektedir110. Bean’in aktardığı ancak fotoğraf yada çizimini paylaşmadığı apsisli
yapıya ait olduğunu düşündüren bir fotoğraf ise 1934’de Guide d’Izmir’de
yayınlanmıştır111 (Şekil 8). Bean’in aktardığı yapı ile Prokesch Ritter von Osten’in
1834’te tanımladığı havuz, 18. yüzyılın başından itibaren farklı yazarlar tarafından
tasvir edilen iki havuz yapısından biri olmalıdır. 1830’larda daha fazla su tedariki
için havuza zarar verilip sonrasında bölgedeki suları derlemek adına 1847’de çevrede
yapılan düzenlemeler ile alanın elden geçirildiği göz önünde bulundurulduğunda,
onarımlar ve tahripler sonucu Roma Dönemi’ne ait taş işçiliği ile ilgili detayların
aradan geçen 100 yıllık zaman zarfında yitirilmiş olması, Bean’in havuzu açıkça
modern olarak nitelendirmemesine karşın bu yöndeki imasına açıklık getirebilir.
Yukarıda da dile getirildiği üzere Halkapınar/Diana Hamamları suları
olasılıkla kentin Palaia Smyrna’dan Nea Smyrna’ya taşınarak yeniden iskan edildiği
dönemin öncesi dahil olmak üzere aktif bir şekilde kullanılmaktaydı. Kaynakların
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ovadaki göl oluşumunda toplanan sularının Hellenistik inşa evresinde derlenerek
kente yönlendirilmesi söz konusu olmasa bile, bu alanda toplanan suyun
kaynaklarından biri olan, Kokluca yükseltilerinin kuzey yamacındaki kaynağın tıpkı
Osmanlı Dönemi’ndeki Kapancıoğlu Çeşmesi örneğinde olduğu gibi bir çeşme yapısı
ile taçlandırılması muhtemeldir ki örnekleri Yunan ve Roma dünyasında da sıklıkla
görülmektedir. Smyrna kentinin yüzyıllar içinde büyüyen su ihtiyacını karşılamak
adına cüretkar projelerden kaçınmadığı Hellenistik Dönem’de Karapınar, Roma
Dönemi’nde ise Akpınar su iletim hatları ile sabittir. Bununla birlikte komşuları olan
Pergamon ve Ephesos kentlerinde suya olan talebi karşılamak adına su yollarının kat
ettikleri mesafeler de açıktır. Bu bağlamda Smyrna kentinin yakınlarındaki bu büyük
kaynak rezervini görmezden gelerek kamu yararına kullanmadığını düşünmek
mümkün gözükmemektedir. Halkapınar gölünün bulunduğu alanın çevresinde ve
hatta göl seviyesinde tasvir edilen mimari kalıntılar, bu alanın en geç Roma
Dönemi’nde düzenlenerek kamu yararına kullanıldığını göstermektedir. Söz konusu
kaynak sularının yarı termal özellik göstermesi farklı zaman dilimlerinde görüş
belirtmiş seyyahların, alanın yakınlarında bir hamam kompleksinin var olduğuna dair
iddialarını destekler niteliktedir. Başka bir bakış açısı, Ersin Doğer’in söz konusu
alanın Diana Hamamları olarak anılması adına yaptığı tespit doğrultusunda
geliştirilebilir. 13. yüzyılda Bornova (Prinobaris) nahiyesinin bir kısmını kapsayan
İstanbul'daki Ayasofya'ya ait topraklar içinde bir "Hora tou Artemisiou" (Artemis
Tapınağı arazisi) adının geçmesi ve Bornova arazileri içinde kalan Thermon köyünün
adının ılıca anlamına gelmesi, Halkapınar’ın Diana Hamamları olarak anılmasını
etkilemiş olmalıdır112. Dolayısıyla çevredeki antik döneme ait yapı kalıntıları bir ılıca
kompleksinin parçaları olarak değerlendirilmiş olabilir. Söz konusu mimari blokaja
günümüzde ulaşılamadığından bunun mutlak değerlendirmesini yapmak şu an için
mümkün değildir. Ancak bir hamam kompleksinin varlığını ispat mümkün olmasa
dahi Halkapınar’ın su tutan yapısının içinde değerlendirilen havuz yapılarının farklı
dönemlerde ve farklı kişilerce tanımlanması bu alanda kaynakları derlemeye yönelik
bir uygulamaya gidildiğinin göstergesidir.
Himerius’un aktardığı üzere birbirine yakın çok sayıda pınardan beslenen ve
zengin bir rezerve sahip olduğu anlaşılan Meles, Smyrna kentinin görmezden
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gelemeyeceği bir tatlı su kaynağı idi. Kent iyi suya ulaşmak adına Karapınar için 30
km doğuya açılarak kapalı sistem iletim hattı ile statik basıncı sınırlarına kadar
zorlarken ve Akpınar için 27 km güneye inmek zorunda kalırken Agora’ya 3 km
mesafedeki yüksek debili Halkapınar sularını değerlendirmemesi mümkün değildir.
Ancak kaynağın değerlendirildiği yönünde bir hipotezde bulunulmadan öncelikle
bugün Halkapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan göl oluşumunun Antik
Çağ’da nasıl bir görünüme sahip olduğu ve Meles’i besleyen kaynakların bölgeyi
nasıl şekillendirdiği sorularına cevap aranmalı, bu sayede söz konusu su rezervinin
değerlendirilmesinde Smyrnalı mühendislerin öncelik ve hassasiyetlerini hangi
koşulların belirlediği kavranmalıdır.
Meles’in konumlandığı

Bornova

Ovası,

Batı

Anadolu’nun çöküntü

alanlarından biridir. Güneyde doğu-batı doğrultulu Kokluca yükseltilerinin
yamaçlarından inen sel suları ve kuzeyde Yamanlar Dağı’ndan inen yağmur suları ile
söz konusu yükseltinin güney yamaçlarında kalan, batıdan doğuya sırasıyla Kocaçay,
Tahtaköprü, Cin, Şeytan, Taşpınar, Yol, Kocaboğaz Dereleri’nin taşıdıkları çeşitli
nitelikteki alüvyonlar bu çöküntü ovasında birikmiştir113. Pliyosen’den114 bugüne
kadar sel derelerinin getirdiği birikintilerle dolan Bornova çöküntüsü, ovada büyük
ve sürekli bir akarsu oluşmadığı için dolmaya başlamış ve Holosen'de115 ovanın
günümüzdeki
gerçekleşmiştir

görünümüne
116

kavuşması

söz

konusu

dolgular

üzerinde

. Halkapınar’ın ovanın güneyindeki varlığının, burada yapılan

jeolojik çalışmalar neticesinde Holosen öncesine dayandığı ve burada küçük bir tatlı
su gölü oluşturduğu anlaşılmaktadır117. Aristeides'in Smyrna topografyasını
tanımlarken kullandığı ifadelere yeniden değerlendirilecek olursa, ünlü hatibin
günümüz jeolojik araştırmalarının kesinlik kazandırdığı verilerin elbette çok basit bir
bölümünü, bundan yaklaşık iki bin yıl önce retorik sanatının ince üslubuyla
aktarmaya çalıştığı görülür:
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“Fakat burada denizi dağlardan geri çekmiştir.... Zemini ne bataklık olarak
bırakmış ne de şimdilik tam anlamıyla sağlamlaştırmıştır, vaktiyle denizin
sokulduğu, kenti kuşatan dağlardan aşağı bakıldığında ya da toprak
kazıldığında alanın antik doğası ile ilgili işaretler ortaya çıkar118.”

Bornova

Ovası’ndaki

paleocoğrafya

çalışmaları,

Bornova

Ovası’nın

morfografik ve sedimantolojik özelliklerinin, ova tabanında güneye doğru bir
çarpılmanın varlığını işaret ettiğini göstermiştir ki bunun bir sonucu olarak oluşan
çukurluk çevredeki kaynak sularını toplayan Halkapınar’ı oluşturmuştur119. Su bu
alanda pek çok noktadan kaynayıp yüzeye ulaşmıştır. “Birbirine yakın çok sayıda
pınardan kaynaklanan” Meles’in suları Antik Çağ’da kontrol altına alınmadan önce
bulundukları alanda kaynıyor ve alanın kuzeyindeki Manda Çayı ile farklı
pınarlardan çıkan sular bölgeyi yarı bataklık bir görünüme sokuyordu. Yine de
bölgedeki en dikkat çekici unsur jeolojik özellikleri ile de bir göl kimliği taşıdığı
ispatlanan ve Antik Çağ’daki tasvirlerde sıkça zikredilen Meles olmalıdır.
Smyrna kentinin Meles gibi bir kaynağı Roma Dönemi’ne kadar kullanmadan
bekletmesi İÖ 150 ile İÖ 75 yılları arasında tesis edildiği düşünülen Karapınar gibi
muazzam bir mühendislik örneği söz konusu iken mantıklı gözükmemektedir. Ancak
Halkapınar sularının kullanımını mümkün kılmak için Smyrnalı mühendislerin
önünde aşmaları gereken bir sorun vardır. Bu Meles’in kaynaklarının toplandığı
gölün deniz seviyesinden yüksekliğinin yaklaşık 1 m civarında olmasıdır. Doğal su
seviyesinin bu denli aşağıda oluşu, suyun kent içerisine ulaştırılsa dahi yüksek
kesimlere hizmet etmesi için bir handikap oluşturmaktadır. Gaius Plinius Secundus
İS 1. yüzyılda, aslında kendinden çok önce tecrübe edilmiş bir doğa kanununu ve
Roma dünyası su mühendisliğinin mottosunu yalın bir dille şu şekilde tanımlar:
“subit altitudinem exortus sui” yani su kaynağı kadar yükselir120. Smyrna kentinin,
Karapınar su yoluyla Yeşildere’yi 106.7 metreden inen bir ters sifonla geçtiği
düşünüldüğünde benzer bir uygulama Halkapınar suları için de uygulanmış
olmalıdır. Bu düşüncenin oluşmasında Smyrna içinde farklı zaman dilimlerinde
hayata geçirilmiş ve işlerliği ispatlanmış örneklerin varlığı etkili olmuştur. Kent
içindeki benzer uygulamalar kronolojik bir sıra ile takip edildiğinde ters sifon
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sisteminin ilk tatbik edildiği Hellenistik Dönem’den Bizans egemenliğine kadar su
iletim mühendisliğinde bilinen ve itibar edilen bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır.
Georg Weber, bu sistemin Smyrna su yollarındaki varlığını iki farklı hatta tespit
etmiş ve uygulamanın Halkapınar suları için de tesis edilebileceğine dair veriler
aktarmıştır. Weber'in paylaştığı örneklerden ilki Karapınar Su Yolu’dur121. Bir diğeri
ve günümüze kadar göz ardı edilmiş olanı ise Bizans Dönemi’nde tesis edildiği
anlaşılan ve Yeşildere'yi Vezirsu Su Kemeri'nin hemen batısından ters sifonla geçen
Bizans Su Yolu’nun parçasıdır122. En temel hali ile söz konusu uygulamanın yaklaşık
500 yıl boyunca Yeşildere'yi geçmek için farklı boyut ve işçilikte tatbik edildiği
açıktır. Bununla birlikte benzer bir sistemin Halkapınar için kullanılamayacağını
düşündüren herhangi bir veri yoktur. Elbette Karapınar sistemini yaklaşık 2 km
kuzeyde yeniden tesis etmek, gerek topografik gerekse mesafe koşulları açısından bir
takım avantajları ve dezavantajları beraberinde getirmektedir.
Öncelikle yukarıda da dile getirildiği gibi suyun toplandığı alanın yüksekliği
künkler üstünden işleyen bir sistem için bile çok yetersizdir. Suyun ova tabanında
derlenerek kent merkezinin bulunduğu batıya doğru yönlendirilmesi mümkün
olmakla birlikte suyun hizmet edebileceği alan, suyun niteliği düşünüldüğünde son
derece kısıtlıdır. Bununla birlikte Weber, Kapancıoğlu Su Yolu’nu incelediği sırada
Halkapınar'ın güneyinde yer alan yüksek rezervli bir çeşmeden söz etmiş ve söz
konusu kaynağın sularının Roma Dönemi’nde (kuzeydoğu güneybatı doğrultulu) bir
künk hattıyla Kervan Köprüsü üstünden kente indirilebileceğine dair görüşlerini
aktarmıştır123. Weber ayrıca modern kentin su iletim hattının demir borularla
değiştirilerek elden geçirilirken Smyrna’nın eski yolunun Kervan Köprüsü’nden
doğruca Diana Hamamları’na uzandığını dile getirmiş ve bu künklerin eski yolun
kuzeyinde kaldığını belirtmiştir. Söz konusu künklerin iç çapı 0.22 m, dış çapı 0.32
m ve uzunluğu 0.52 m olarak tanımlanmıştır124. Weber'in tanımladığı ölçüler,
künklerin 0.05 m'lik cidar kalınlıkları ile yüksek basınçlı bir iletim sisteminde
oluşacak statik basıncı kaldırabilecek niteliğe sahip olduklarını ortaya koyması adına
değerlidir. Weber'in 20. yüzyılın sonunda, günümüzde Gaziler Caddesi’nin altında
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kalmış olması beklenen antik yola paralel uzanan künk hattı ile ilgili öngörüsünü de
paylaşması, Halkapınar bölgesinde yüksek basınçlı bir sistemin varlığı, kaynağını
nereden alacağı ve bunun kent merkezine ulaşması için izleyebileceği yol ile ilgili
verilerin oluşmasını sağlamıştır. Smyrna gibi Ionia'nın en büyük metropollerinden
birinde su tedarik ağının tek bir kaynağa bağlanması düşünülemez. Smyrna için
alternatif kaynakların yaratıldığı aşikar olsa dahi söz konusu pınarlarda derlenen
suyun tek bir künk hattı üstünden kente ulaştırıldığı düşünmek -oluşturulan derleme
yapılarının

bakımı

için

harcanan

çaba

düşünüldüğünde-

yapılan

yatırım

tamamlandıktan sonra faydalanmayı reddetmekle aynı anlamı taşıyacaktır. Bu
yüzden Meles için yapılan yatırımın ve bu alanın kent için taşıdığı anlamın ne kadar
büyük olduğunun anlaşılması gerekir.
Meles kentin hemen girişinde yer alıyordu ve gerçekten de Aristeides’in dile
getirdiği gibi Smyrna için bir süstü. Meles yalnızca coğrafyanın kente kazandırdığı
topografik bir süs değildi. Meles, “kapıların önündeki” bir prestij projesiydi. Holosen
öncesinde oluşan Halkapınar doğal oluşumu, çevredeki pınarların sularını topluyor
ve çöküntü alanını doldurduktan sonra artan su çevreye yayılıyordu. Bugün söz
konusu alanın bataklık olabileceğine dair kanıtlar modern blokajın altında
kaldığından Meles’in sularının çevreye kontrolsüz dağıldığına dair ispatı kentin daha
boş olduğu bakir bir dönemi yaşamış araştırmacıların notlarında aramak gerekir.
Calder Meles’in sularını denize taşıyan antik yatağın bakımsızlığından ötürü suyun
bitişiğindeki toprağa yayıldığını ve körfezin güneydoğu köşesinde zeminin
20.yüzyılın başında oldukça bataklık olduğunu dile getirmiştir125. Bu Halkapınar
sularının başıboş bırakılması durumunda oluşan tablonun doğal bir sonucudur ve
kaynakların kuvvetle yüzeye çıktığı antik dönem metinleri ile sabit olduğundan
benzer bir sonucu Hellenistik Smyrna içinde beklemek yanlış olmayacaktır. Bu
bağlamda kentin yükselişe geçtiği Hellenistik Dönem’de suyun toplandığı alanın
çevresi düzenlenmiş ve pınarların kuzeybatıda denize doğru oluşturduğu doğal
mecraya müdahale edilerek mecra genişletilmiş olmalıdır. Bu sayede çöküntü alanını
doldurarak taşan suların drenajı sağlanırken kullanılabilir bir alanın oluşumu da
sağlanmış olmalıdır. Söz konusu yapay kanal ilk kez Aristeides tarafından ima
edilmiştir. W.M. Calder, Aristeides’in, Söylev XVII/14’teki pasajından, Meles’in
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belirli kaynaklardan aldığı suların bir kısmının, denize ulaşan yapay bir kanal içinde
aktığı sonucuna varmaktadır126. Hasan Malay’ın antik metinleri değerlendirdiği
güncel Meles çalışması da Aristeides’in, Meles tasvirlerinde “kanalının sanki insan
eliyle yapılmış” olduğu yönündeki görüşü dile getirdiğini kaydetmektedir127. Louis
Felix de Beaujour’un yukarıda anılan 1829'daki çalışması da kanalın yapay olduğu
görüşünü dile getirmiştir128. Ancak yazarın kanalı gördüğü dönemde Meles’in yatağı
defalarca elden geçirilmiş olmalıydı. Calder kendi döneminde kanalı tanımlarken
antik hattın alüvyonlarla dolmasına izin verildiğini ve bu alan için Aristeides henüz
yaşamadan önce antik mühendisliğin gerçekleştirmiş olduğu uygulamayı modern
mühendisliğin yeniden kullandığını söylemektedir129.
Pagos Dağı eteklerinde yeniden yapılanan kent, imkanlarının bir kısmını
günümüzde halen akmaya devam eden pınarlar için kullanmış ve Homeros’un
doğduğu alana sahip çıkmış olmalıydı. Bu bağlamda taşan suların drenajının
ardından suyu etkili bir şekilde kullanmanın yollarını da aranmış olmalıdır. Söz
konusu tarihlerde kullanılabilir kaynak arayışının Nif Dağı’nın eteklerine uzandığı
düşünülürse130 Halkapınar sularını kente taşınması için alanda çeşitli düzenlemelere
gidilmesi normal karşılanmalıdır. Ancak bu dönemde gölün hemen çevresindeki
alanın, suyun kente ulaştırılmasını sağlayan toplama üniteleri niteliğindeki havuz ve
sarnıçlar ile donatıldığını düşünmek çok mümkün gözükmemektedir. Çünkü ova
seviyesindeki pınarların sularının Hellenistik kente ulaşması için izleyebilecekleri
doğrudan bir yol söz konusu değildir. Doğuda Halkapınar'ın bulunduğu alanda
derlenen kaynaklarların sularını taşıyan künk hattı, doğrudan batıya yönelmesi
durumunda giderek yükselen ve Tepecik’in güneyinde kalan alanda yaklaşık 10 m
yüksekliğe ulaşan topografyayı aşmak zorundadır. Ova seviyesindeki olası bir künk
hattının Yeşildere’ye ulaşmasının tek yolu batı yöndeki ilerleyişini günümüzde
Yenişehir Mahallesi’ne denk gelen alanda kuzeybatıya çevirmek sureti ile Tepecik’in
etrafını dolaşarak güneyde Hilal Mahallesi’ne ulaşmasıdır. Hat bu şekilde
Yeşildere’yi aşsa dahi büyük rezerv potansiyelinin değerlendirilmesinin önünde
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duran topografik koşullar -kentin yamaçları mesken edinmiş konumu sebebiyle- hala
geçerliliğini korumaktadır. Su kentin yanı başında yüzeye çıkmaktadır. Ancak suyu
şehirde istenilen seviyeye taşıyacak yeterli yükseklik ve eğim yoktur. Bu koşullar
Hellenistik Dönem’de yukarıda anılan ters sifon sistemini Halkapınar suları için
kaçınılmaz kılmış olmalıdır. Sistem –Weber’in Kapıncıoğlu Çeşmesi için verdiği
mesafeler değerlendirildiğinde- Halkapınar’ın güneyinde yükselen tepenin üzerinde
denizden yaklaşık 40 metre yükseklikte konumlanmış olmalıdır. Buradaki pınardan
derlenen su, Weber’in Gaziler Caddesi seviyesinde bulduğu kalın cidarlı künklerin
mevcudiyetinden hareketle bugün Cengiz Topel Mahallesi’nin bulunduğu tepeden
aşağıya bir künk hattı vasıtası ile yönlendirilmiş olmalıdır (Şekil 9). Hattın çok dik
olmayan

topografyayı

değerlendirerek

kuzeybatıya

yönelmiş

olduğu

düşünülmektedir. Bu düşüncenin oluşmasında iki temel faktör etkili olmuştur. İlki,
kuzey yönde tepenin daha dik bir eğimle ovaya iniyor oluşu ve şayet bu yönelim
izlenirse hattın vadi tabanıyla buluştuğu noktada kentin batıda kalacak olmasından
dolayı bir dönüşün kaçınılmaz olmasıdır. Basit bir işlem gibi gözükse dahi pişmiş
toprak künklerde ani yön değişimlerinden kaçınılırdı. Bunun sebebi atalet
momentiydi. 40 m yükseklikten aşağıya inen suyun yönü batıya doğru aniden
değiştirilecek olursa su dönüşünün keskinliği ve hızından edindiği güçle dönüşe
zorlandığı bölüme bir karşı basınç uygulayacaktır. Bunun üstesinden gelmek için ise
iki seçenek vardır. İlki, sistemin söz konusu dönüşü geniş bir kavisle
gerçekleştirmesi ve bu yolla karşılaştığı direnci bağlı olduğu künkler arasında pay
etmesidir. Bir diğeri ise dönüşün gerçekleşeceği alandaki künklerin taş borular
vasıtası ile işlemesidir. Her iki işlemde beraberinde bakım maliyetleri getirecek ve
sistemin daha uzun bir yol izlemesine neden olacaktır. İkinci faktör ise doğrudan
kuzeye yönelecek hattın kuzeybatı yönde ovaya inecek sistemle arasında yarım
kilometreden fazla bir mesafenin doğacak olmasıdır. Suyu kente doğrudan
ulaştırmak yerine daha uzun bir yolun izlenmesi her şeyden önce işlevsel değildir.
Bununla birlikte sistemi ova düzlemine indirmeden Yeşildere’ye taşımak da
mümkündür. Her ne kadar böylesi bir yönelim ile ilgili yeterli veri olmasa da Cengiz
Topel Mahallesi’nin bulunduğu tepede yine aynı kaynak üstünden ya da Halkapınar’ı
besleyen başka bir pınar vasıtasıyla 40 kotunda mevcut eş yükselti eğrilerinin
izlenmesi sureti ile batıda topografyanın elverişli olması nedeniyle önce Huzur
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Mahallesi’ne herhangi bir sapma olmaksızın doğrudan ulaşılır. Batıya doğru takip
edilen bu doğrultu, hatta 380 m boyunca düz bir doğrultuda ilerleme imkanı tanır.
Hat bu noktada Boğaziçi Mahallesi’nin bulunduğu tepenin çevresini yine hiç irtifa
kaybetmeden dolaşır ve tepenin batıda Yeşildere'ye bakan yamacından ovaya
Zeytinlik Mahallesi üzerinden iner (Şekil 10). Sistem ister Halkapınar’ın batısından
ova düzlemini takip ederek ister Kokluca yükseltileri üstünden işlesin (Şekil 11)
Yeşildere’yi geçmek için bir su kemerine ihtiyaç duyacaktır. Bu noktada hattı karşı
kıyıya taşıyan bir alt yapının varlığına ilişkin bilgiler mevcut değildir. Bununla
birlikte Weber’in önerdiği gibi Kervan Köprüsü gerek inşa edildiği evre gerekse
boyutları hasebince künkleri karşı kıyıya ulaştıracak yeterliliğe sahiptir. Smyrna
Antik Kenti Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy söz konusu köprünün İÖ
129’dan hemen sonra belki de burada daha önce tesis edilmiş bir köprünün yerine
inşa edildiğini dile getirmektedir131. Söz konusu tarihler Halkapınar su iletim hattının
işleyişi için uyumlu veriler sunmaktadır. Bölgede Yeşildere’yi geçen bir başka sistem
olmasa dahi Kervan Köprüsü’nün varlığı Halkapınar’dan elde edilecek suların kente
ulaştırılması için gerekli alt yapıyı sağlar gözükmektedir.
Sistemin Kervan Köprüsü’nü yaklaşık 12 m kotunda geçtikten sonra kentin
sur üzerindeki Doğu Kapısı’na yönelen yola paralel uzanarak Smyrna’nın merkezine
ulaşması için önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Su, Agora kamusal alanına
ulaştırıldıktan sonra bu prestij alanındaki çeşmeleri besleyecek yeterli basınca
sahiptir. Günümüzde mevcudiyetini yitirmiş olan bu sistem korunmuş olsaydı,
güneyde batıdan doğuya Kestelli, Sakarya ve Yeni Mahalleleri’nin sınırlandırdığı bir
alana kadar Agora’ya 150 m mesafeye suyu iletebilecek potansiyele sahip olacaktı.
Ancak pişmiş toprak künklerin taşıma kapasitelerinin sınırı bellidir. Her ne kadar tam
doluluk prensibi ile işliyor olsalar dahi tek bir künk hattının yalnızca Agora ve
bünyesindeki çeşmelere hizmet edecek potansiyeli vardır. Eğer Weber’in
Kapancıoğlu Çeşmesi için yaptığı tespit doğruysa söz konusu alanda, çevredeki
kaynak yada kaynaklar derlenerek ilave bir künk hattı tesis edilmek sureti ile
sistemin, üst kotlardaki konutlarda ve liman bölgesinde kullanılmak üzere su iletmesi
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mümkün kılınmış olabilir. Bu noktada Halkapınar ve Karapınar uygulamalarından
hangisinin daha önce faaliyete geçirildiği konusunda yeterli veri bulunmamaktadır.
Ancak temel işleyiş prensiplerinin tamamen aynı olacağını var saymak mümkündür.
İki projeyi birbirinden ayıran keskin farklılıklar ise suyun temin edildiği mesafe,
yükseklik ve maliyettir.
Gelinen noktada tablo; Meles/Halkapınar bölgesinde Holosen öncesi oluşan
gölün çevresinin ve bu gölün suyunun aktığı mecranın, bir yandan PhokaiaPergamon diğer yandan Magnesia ad Sipylum başta olmak üzere Sardis üzerinden
Anadolu kentlerine uzanan yolların132 kesişiminde yer alması nedeniyle bataklık
görünümünden kurtulması ve alan kazanmak adına kaynağın kendisine ve yatağına
müdahale edildiğini düşündürmektedir. Hellenistik Dönem’de uygulandığı düşünülen
proje kapsamında çevrede kaynağın düzenlenmesi adına yapılan girişimler, bugün
sayısı ve konumları bilinmeyen pınarların yerlerinin ve rezervlerinin belirlenmesini
sağlamış olmalıdır. Bu doğrultuda Karapınar’ın kentin akropol alanına taşıdığı sulara
alternatif bir uygulama da aynı tarihlerde ve belki de ortak bir imar projesi
kapsamında Meles’i besleyen kaynakların derlenerek şehrin merkezine ulaştırılması
yönünde şekillenmiş olabilir.
Roma Dönemi’ne gelindiğinde Meles, Aristeides’in kentin önündeki süs
tasvirine tam anlamı ile uyuyor olmalıydı. Aristeides, söylevlerinden birinde “Şehir
sanki her yıl yapılan bir festival için süslenmişçesine, kamu ve özel yapıları ile her
daim güzel ve Medes’in çadırından133 daha zarif bir görüntüye sahiptir134”
demektedir. Yazarın daha pek çok pasajda, şehrin mimari planlamasında sadece
işlevselliğin gözetilmediğini aynı zamanda görsel unsurların zenginliğini ön plana
çıkaran bir estetik kaygının mevcut olduğunu dile getirdiği görülmektedir. Bu
bağlamda Meles’in, Smyrna’nın artan güç ve prestijini daha şehrin girişinde
ziyaretçilere göstermek üzere tasarlandığı ve Aristeides’in defalarca vurguladığı bir
kamu alanına dönüştüğü düşünülebilir. İS 61-96 arasında yaşamış ozan Statius alanı
“Meles'in görkemli kaynağı” olarak betimlemektedir135. Bugün kesin delillere sahip
olunmasa dahi antik dünyanın yazın ve söylev ustalarının tasvirleri136 kentin İS 2.
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yüzyılda Yeşildere sınırını aştığını ve dış mahallelerinin ya da başka bir değişle
banliyölerinin Meles’in kaynaklarına dayandığını aktarır. Alan artık hem Smyrna
halkının hem de ziyaretçilerin konakladığı bir yer haline gelmiş olmalıdır. Bu alanın
kent tarafından boş bırakılmayarak yoğun biçimde kullanıldığı, Aristeides’in XVII.
söylevinde, Meles’ten bahsettiği şu pasajdan da de anlaşılmaktadır: “…çocuklar
sana her yerin, (…) kıyılarda konaklayanların eşlikçileri olan ve epey evcilleşmiş
balıklarla dolu olduğunu söyleyecektir…137”. Basit bir tasvir olmasına karşın
Meles'in kıyısı boyunca sürekli yaşam olmadan yazarın sözünü ettiği gibi “balıkların
evcilleşmesini” beklemek pek mümkün değildir. Gölün bulunduğu alanın
görselliğinin arttırılması adına çeşitli mimari unsurlarla taçlandırıldığı düşünülebilir.
Farklı dönemlerde Halkapınar’ın içinde görülen mimari elemanlar ve heykel
parçaları gölün çevresini sınırlandırmak adına yerleştirilmiş unsurlar olarak
nitelendirilebilirler. Şüphesiz aydınlatılması gereken asıl konu söz konusu kaynağın
Roma Dönemi’nde nasıl değerlendirildiğidir. İS 1. yüzyılda gölün sularının taşan
kısmının bir savak yardımı ile doğrudan kente yönlendirildiği düşünülebilir. Ancak
mevcut

olabileceği

düşünülen

bu

tip

bir

su

iletim

sisteminin

Roma

mühendisliğindeki yeri tartışmalıdır.
Pınarlar Roma su mühendisliğinin en çok tercih ettiği su kaynaklarıdır, onları
doğrudan kanallara yönlendirilen nehirler takip eder, göller ise çok nadiren
kullanılmışlardır138. Bazı araştırmalara göre baraj/set teknolojisi geleneksel bir Roma
disiplini değildir ve bunun için gösterilen en büyük kanıt Vitruvius’un mimarlık
üzerine on kitabında söz konusu işlemden bahsetmiyor oluşudur. Bu anlamda
Romalılar baraj/set teknolojisini askeri seferleri aracılığıyla doğuya egemen oldukları
süreçte edinmişler ve Viollet’e göre özellikle İS 1. yüzyılda geliştirmeye
başlamışlardır139. Hodge, Roma mühendisliğinde çok sık başvurulmayan bu sistemin
kaynak ile olan ilişkisini drenaj ve alan ıslahı ile taşkın kontrolüne bağlar140.
Emissarium olarak adlandırılan bu sistem bir yer altı kanalı ile gölün suyunun drene
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edilmesine dayanır. Smyrna örneğinde Fucine Gölü ve Alban Gölleri’ndeki141 büyük
inşa hamlelerinden söz etmek, hem yaklaşık 16.000 m²’lik yüz ölçümü hem de
yaklaşık 6 m derinlik göz önüne alındığında mümkün değildir. Ancak yukarıda da
dile getirildiği üzere Hellenistik Dönem’de taşkınların önüne geçmek adına mecrası
düzenlenen ve belki de bir çeşme yapısıyla taçlandırılan alan Roma döneminde artan
nüfus ve Meles’e kadar genişleyen şehrin ihtiyaçları için yeniden ele alınmış
olmalıdır. Bu doğrultuda Halkapınar’ı besleyen pınarların suyunun bir kısmının
ihtiyaçlar doğrultusunda derlenerek yine aynı alanda oluşturulan havuzlara
aktarıldığı düşünülebilir. Gölün çevresinin setlenmesi yerine bir havuz/rezervuarın
tercih edilmiş olması yönündeki hipotezin sebebi, öncelikle 17. yüzyılda Katip
Çelebi’nin tasvir ettiği kubbeli yapı ve suyun çıktığı mağaranın varlığıdır. Yukarıda
dile getirildiği üzere yazarın söz konusu oluşumu betimlerken takip ettiği sıra ve
tasvire

konu

olan

konum,

bu

oluşumun

insan

eliyle

oluşturulduğunu

düşündürmektedir. Chandler’ın 1765’te gördüğü iki havuz, 1824’te James Duncan'ın
benzer ifadesi, kısa bir süre sonra Beaujour’un amfitiyatro şeklinde tanımladığı
oluşum, kaynağın olduğu alanda iki su haznesinin varlığını kesinleştirmektedir.
1834’te Arundell’in Diana Tapınağı’na atfedilen alandan bir yer altı geçidi ile havuza
su aktarıldığı yönündeki ifadesi yine yakın tarihlerde von Osten'in iki ayrı havuzu
tanımlaması Roma Dönemi’nde söz konusu alanda suyun şehir şebekesine
yönlendirilmesi için bir alt yapı hazırlığına girişildiğini göstermektedir. İÖ 1.
yüzyılda Vitruvius suyun toplandığı havuzları şu şekilde tanımlar:
“Eğer bu sarnıçlar iki yada üç bölmeli olarak inşa edilirse, su birinden diğerine
geçerek kullanmak için daha sağlıklı olacaktır; çünkü içindeki çamurun
çökebileceği bir yer olduğunda su berraklaşacak ve tadını koku olmadan
koruyacaktır; aksi taktirde tuz katılarak temizlenmesi zorunludur142”.

Yaşlı Plinius’un da İS 1.yüzyılda “en iyi plan, sarnıçların sayısını çift tutarak
tüm kirliliğin ilk sarnıca çökmesi suyun ikinci sarnıca filtrelenerek, mümkün
olduğunca saf geçmesidir143” şeklinde bir ifadesi mevcuttur. 1834’de von Osten
yerinde gördüğü 56 m “çapındaki144” havuzun kuzeyinde bir ön havuzun var
141
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olduğunu aktarmış ve ay biçimindeki bu sistemin ana havuza olan bağlantısını tasvir
ederek aslında, Vitruvius ve Plinius’un salık verdiği çökeltme havuzunu
tanımlamıştır. Su 17. yüzyılda Katip Çelebi’nin, 1834’te Arundell’in tasvir ettiği gibi
pınarlardan ve yeri geldiğinde kaynağın kendisine müdahale edilerek derlenir ve
Halkapınar’daki havuzlara aktarılır. Su burada son kez taşıdığı alüvyon ve topraktan
arındırıldıktan sonra şehrin çeşmelerine, sayıları artan hamam ve hanelerine, artan su
ise latrina ve drenaj sistemlerine yönlendirilmiş olmalıdır. Bu sayede şehrin doğu
yönde gelişmesinin ve artan nüfusa yeni konut alanlarının açılmasının önünde
herhangi bir engelin kalmadığı düşünülebilir.
Alanın Antik Dönem’den 17. yüzyıla kadarki kullanımı hakkında kullanışlı
bir veri yoktur. 17. yüzyıldan tek veri Katip Çelebi’nin 1648’de yazmaya başladığı
Cihannüma adlı eserindeki tanımlamalarıdır. Sonrasında kullanılabilir ilk veriler 18.
yüzyılda seyyahların sıklaştırdığı doğu seferlerindeki gözlemlere dayanmaktadır. Bir
çoğu basit bir tanımlamanın ötesine geçmese de bu tanıklıklar alanın son 300 yıl
içinde geçirdiği değişimin kavranması adına değerlidir. Yukarıda değerlendirilen
veriler ışığında Halkapınar 1712'de küçük bir göl görünümündedir ve uzun yıllardır
koruduğu, aktarılan kütlesinin maksimum derinliği 6 m civarındadır. 1718'de güzel
bir pınar olarak tanımlanırken 1759'da kütlesini korumaya devam etmektedir ve hala
göl olarak tanımlanmaktadır. 19. yüzyıla gelindiğinde suların çekilmeye başladığı
daha önce tanımlanmayan havuz yapıları ile ilgili detayların ortaya çıkmasından ve
debideki düşüşe dair aktarımlardan anlaşılmaktadır. 1847’de M. Barbieri'nin
çalışmasıyla suyun toplandığı çöküntü alanı derlenmiş olmalı ve takip eden süreçte
seyyahların alanı küçük bir göl olarak tanımlamalarından dolayı alanın yeniden su
tutmaya başlamış olmalıdır. Halkapınar’ın 1880’de Alphonse Rubellin tarafından,
alanı güneyde sınırlandıran yoldan kuzeyde Yamanlar Dağı’nı görecek şekilde
çekilen fotoğraf da sistemin modern pompa istasyonuna geçmeden önceki
durumunun yazarların betimlediği gibi olduğunun kanıtı niteliğindedir (Şekil 12).
1971’de hazırlanan İzmir Projesi Su Temini Master Plan ve Fizibilite Raporu'na
göre, 19. yüzyılın sonuna doğru ciddi bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalan kentte bir
Belçika firması tarafından yeni su kaynakları araştırılmış ve araştırmanın sonunda
Halkapınar kaynaklarının, kente su tedariki için kullanılmak üzere geliştirilmesine
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karar verilmiştir145. Yeni sistem 1897 yılında tamamlandığında kent artık buhar
makineli bir pompa istasyonuna ve 89.65 m kotunda 10.360 m³’lük bir su deposuna
sahiptir. 20. yüzyılda ovada Roma’nın derleme havuzları yerine mekanik pompalar
ile Hellenistik kentin yüksek basınçlı sisteminin kaynakları üstünde, artan ihtiyacı
karşılamak için büyük depolar inşa edilmiştir. Son olarak Bean'in tanımladığı kare
biçimli gölü oluşturan çukurluğun, çevreden gelen ince unsurlu alüvyonlar ile
dolarak 1960'dan sonra gölsel niteliğini yitirmeye başladığı anlaşılmaktadır146. 1973
yılına kadar 76 yıl147 kullanılan sistemin yetersiz kalmaya başlaması ile daha fazla
kaynak yaratmak adına açılan kuyular pınarların akışını sekteye uğratmış ve söz
konusu pınarlardan beslenen Meles kurumuştur148.

1.1.2. Yeşildere/Kaleon

Yeşildere bugün mecrasına müdahale edilmiş (ve hala edilmekte olan) ve
şehrin artan yükünün bir bölümünü drene etme misyonunu yüklendiğinden ötürü
antik görselliğini yitirmiş, şehrin en büyük akarsu kaynaklarından biridir. Yeşildere,
Smyrna’ya yaklaşık 17 km mesafede, günümüzde Gaziemir 19. yüzyılda ise
Seydiköy olarak adlandırılan bölgenin yakınlarında, Cadoux’ya göre bu çevredeki
tepelerde doğar149. Beaujour’un 1829 tarihli yayınında150 ve W.M. Ramsay’in 1890
tarihinde yayınlanan araştırmasında151 Yeşildere’nin, Seydiköy’ün yakınlarındaki
Kolophon düzlüğünde doğduğu ve oldukça geniş, yüksek bir vadinin tamamı ve
dağların yamaçları boyunca inen suları drene ettiği belirtilmektedir152. Von Osten
Yeşildere’nin, suyunun büyük kısmını batıdaki Korar vadilerinden aldığı yönünde
görüş belirtir153. Chandler ise Meles ismiyle bahsettiği Yeşildere’nin, Kızılçullu Su
Kemerleri’nin yukarısında dağlardan gelen sel sularıyla yıpranmış kurak bir sahadan
145
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yükseldiğini aktarır154. Ramsay, sayısız kaynağı olduğunu dile getirdiği derenin en
uzak kaynağını güneyde 12 mil (19 km) mesafede tanımlarken 155, Cadoux ise
derenin kaynağı ile şehir arasına 10 mil (16,09 km) kadar bir mesafe koyar156.
Söz konusu dereye ait kanalın ihtiyaçlar doğrultusunda pek çok kez elden
geçirildiği aşikardır. Günümüzde Gaziemir ve çevresindeki yapılaşma, 17. yüzyıldan
itibaren

takip

edilmesi

mümkün

olan

kayıtların

sağlıklı

bir

şekilde

değerlendirilmesinin ve gerekli görüldüğü noktalarda modern kent planına
eşitlenmesinin önüne geçmektedir. Modern kentin Yeşildere üstündeki tahribatı antik
yatağın körfez ile buluştuğu noktada barizdir bununla birlikte mecranın geneli antik
yönelim bütünlüğünü korur gözükmektedir. Bununla birlikte suyun doğduğu alanın
çevresi ve dereyi besleyen kaynakların mecrasında zamanla bir takım değişikler
olduğu -örneğin Weber’in planları incelendiğinde- izlenebilmektedir.
Georg Weber’in çalışması Yeşildere’nin başlangıcını 19. yüzyılda Gaziemir
Tren İstasyonu’nun güneydoğusuna konumlandırmıştır (Şekil 13). Yazarın 1899’da
Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaologischen Instituts’de yayınlanan
haritasına göre bu alan bugün İzmir Uluslararası Adnan Menderes Havaalanı’nın
kuzeydoğusunda kalmakta olup burada bugün mecrası modernize edilmiş bir dere
yatağı bulunmaktadır. Weber’in haritasına göre kuzey yönde ilerleyen bu dere
yatağına doğu yönden bir mecra daha katılmaktadır. Günümüzde yazarın verdiği
çizgi ölçeğe göre revize edilen haritada Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nın
kuzeybatısına düşen bu hattın takibi mümkün değildir. Modern harita verileri ile
karşılaştırıldığında da bu alanda daimi surette akan bir dere yatağının varlığına işaret
eden herhangi bir bulguya rastlanmamaktadır. Ancak olasılıkla 19. yüzyıl sonunda
bu alanda, İstihkam Tepesi’nin (301 m) güneybatısına tekabül eden kısımda,
kaynayan suların yamaçlardan aşağıya doğru akarak ana mecraya karıştıkları bir
yatak oluşumunu görmek mümkündü. Bugün burada bir kanalın gözlemlenemiyor
oluşu, 1916 yılında 5. Orduya bağlı 5. Tayyare Bölüğü’nün söz konusu alana
taşınması157 ile yamaçtaki akışta yeniden düzenlemeye gidilmiş olabileceğini
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düşündürmektedir. Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nı ve Gaziemir Tren
İstasyonu’nu geride bırakan Yeşildere bu noktada Yobazçay Deresi adı ile anılır.
Kuzeye doğru akışını sürdüren Yeşildere’ye daha sonra, Ege Serbest Bölgesi
A.Ş.’nin içinden güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda geçerek Binbaşı Reşat Bey
Mahallesi mevkiine ulaşan Devekaşıntısı Deresi’nin katıldığı anlaşılmaktadır.
Yaklaşık 750 m sonra ise İstihkam Tepesi (301 m) olarak anılan yükseltinin
kuzeybatısında kalan Kozağaç mevkiindeki Günerçam Deresi sularının Diyet Sırtı
üstünden Yeşildere’ye katıldığı görülür. Bu yan kolun 20. yüzyıl haritalarında da
takibi mümkün olup günümüzde Buca-Gaziemir otobanının geçişi sırasında
mecranın yapay olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Günerçam Deresi, Kozağaç
mevkii sularının güçlü kaynakları ile aşınarak karakteristik bir görüntü kazanmış
topografya içerisinde, güneydoğu-kuzeybatı yönelimli orijinal yatağı yerine, otoban
ve modern yerleşimin ihtiyaçları doğrultusunda, çevre yolu altından batıda Mustafa
Kemal Mahallesi’ne yönlendirilmiş, buradan otobanın kenarı boyunca güneybatıya
yönelerek 677/12 sokak üstünden Yeşildere’ye bağlanmıştır. Böylece Weber’in
yalnızca tarımda kullanılmak üzere değerlendirildiği158, von Osten’in ise Yeşildere
Vadisi üzerinden şehre iletildiği159 notunu düştüğü Kozağaç sularının deniz
seviyesinden 200 m yukarıdaki membaından ana sisteme doğru olan akışı yeniden
düzenlenmiştir. Bununla birlikte yine Weber’in varlığına işaret ettiği ve Kozağaç
mevkii sularıyla İnönü Mahallesi’nde birleştiği harita çizimleri ile sabit olan Kangöl
sularının Yeşildere bağlantısı bugün modern yerleşimin yoğunluğu sebebiyle tespit
edilememektedir. Ayrıca Calder ve Ramsay’in de belirttikleri gibi Yeşildere’yi
besleyen çok daha fazla su olmalı ve bu sular kanalı her iki yönde sınırlayan
tepelerden aşağıya, mecraya akıyor olmalıydı ancak söz konusu tasvir olanaklı kılan
yaklaşık 1000 hektarlık alan bugün modern yerleşimin altında kalmaktadır.
Bahsedilen bu kaynakların varlığı, 17. yüzyıldan beri Yeşildere için aktarılan
karakteristik bir özelliğin tasdiki için değer taşımaktadır. Ulaşılabilir en eski
kaynaklardan Jacob Spon ve Richard Chandler’ın eserlerinde Yeşildere’nin yazın,
yağmurlar ile yükselmez ise taşlı yatağını örtemeyen160 kuru bir dere görünümü
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aldığı belirtilmekte olup161, kışın ise sağanak halindeki uzun süreli yağışlar altında
dik yamaçlardan inen sularla yatağından taşacak hale geldiği Slaars tarafından dile
getirilmektedir162. Bu durum, Yeşildere’nin kışın yoğun yağmurlar ya da dağlarda
eriyen karlar nedeniyle kabarıp sel gibi hızlı ve derin akmasına neden olmakta hatta
çoğu kez bir tehlike olmaksızın yürüyerek geçilmesini olanaksız kılmaktadır163.
Ancak yukarıda da dile getirildiği üzere yağışların kuvvetlendiği kış aylarında,
Yeşildere’nin dik yamaçlarla çevrili olduğu 4 kilometrelik akışı boyunca yatağa
karışan suların takibi günümüz şartları nedeniyle mümkün değildir.
Yaklaşık 2.5 km sonra Yeşildere’ye batı yönde Uzundere dahil olur ve bu
noktada mecra Uzundere olarak anılır. Uzundere’nin sisteme dahil olmasından
yaklaşık 0.6 km sonra ise batı yönden Weber’in tanımladığı başka bir yan dere kolu
akıntıya karışır ancak söz konusu akıntının takibi günümüzde mümkün değildir.
Yeşildere 2.3 km sonra kent merkezine yaklaştığı noktada Şirinyer Deresi olarak
anılmaya başlar164. 1828’de Arundell, Smyrna’dan yarım saat uzaklıkta ve yola yakın
olarak tanımladığı Yeşildere’nin, antik su kemerleri kalıntılarının hemen altından
aktığını ve bu noktanın παραδεισος olarak adlandırıldığını aktarmaktadır165. Söz
konusu alanı 1752 yılında Stephan Schultz ziyaret etmiş, alanda dönemin Rum
tebaası tarafından Mehmet Çeşmesi olarak anılan Denizkızı Çeşmesi’ni tasvir etmiş
ve su kemerlerinin kalıntılarından hareketle çeşmenin kaleye ve şehre su
sağlayabileceğini, suyun kaynağının ise Mimas Dağı olduğunu belirtmiştir166.
Bununla birlikte Mimas Dağı günümüzde Bozdağ olarak adlandırılan dağ olup
konumu gereği Kızılçullu su kemerlerinin bulunduğu alana su aktarması mümkün
değildir. Schultz’un Mehmet Çeşmesi’nin şehre su sağlıyor olabileceği yönündeki
tanımı ve derin kanalların varlığına işaret etmesi yazarın Kızılçullu Su İletim
Sistemi’ni tanımlıyor olabileceğini akla getirse de kaynağın "tschischme" (çeşme)
olarak nitelendirilmesi kesin bir yargıya varılmasının önüne geçmektedir.
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Chandler167 ve Duncan168 bu noktaya kadar yatağın aktığı alanın çevresinin
yaz kış yeşil kalan ağaçlarla çevrili olduğunu aktarır. İlk kez Arundell’in παραδεισος
(paradeisos) olarak tanımladığı, günümüzde Şirinyer Deresi ya da Yeşildere olarak
tanımlanan alana ulaştığında mecra bambaşka bir görüntüye kavuşmaktaydı.
Söz konusu akarsuyun Yeşildere olarak adlandırılmasının sebebini seyyah ve
araştırmacıların notları arasında bulmak mümkündür. Örneğin yine Chandler alanı
şehrin dışındaki bahçeler olarak tanımlamaktadır. 1813’te John Cam Hobhouse,
Pagos’un doğusunda Yeşildere'nin sakin, geniş bir akıntı olarak yeşil bir çayırlık
boyunca sığ çakıllı bir kanal içinden aşağıya, körfeze doğru aktığını dile getirir169.
James Duncan, Kızılçullu su kemerlerini geçen Yeşildere’nin buradan sonra yerleşim
olmayan ormanlara girdiğini söylemektedir170. W.M. Ramsay Antik Dönem’de
ağaçların daha da yoğun olduğunun varsayıldığını aktarmaktadır171. 1829’da bu kez
Felix de Beaujour, Seydiköy'ün yüksek ovasından inen suların Smyrna bahçelerine
girdiğini anlatır172. Her ne kadar Duncan söz konusu alanının yerleşim görmediğini
dile getirse de John Lloyd Stephens 1839’daki yayınında, Kervan Köprüsü
yakınlarında her iki kıyıda aralıklarla doğuya özgü verandalı, balkonlu ve kafesli
pencerelere sahip yazlıkların varlığını tasvir etmektedir173. 1904’te kenti ziyaret eden
Alfred Philippson da paradeisosu, Seydiköy'den gelen Yeşildere’nin görkemli su
kemerlerine ulaşıldığı noktada yer alan, ulu ağaçlardan oluşan vahşi bir doğaya sahip
bir alan olarak betimlerken, bölgenin kentliler tarafından gezi yeri olarak
değerlendirildiğini,

burada

değirmen

ve

kahvehanelerin

bulunduğunu

dile

getirmiştir174.
Kervan Köprüsü’ne kadar uzanan 4.5 km uzunluğundaki bu alanda suyun,
18. yüzyılda Vezirsuyu kemerine ulaştıktan sonra küçük kanallar ile kollara ayrılarak
bölündüğü175, şehre yaklaşırken kendi içinde bir kez daha ayrılarak bu kez durgun ve
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daha küçük akıntılar haline geldiği176 ve Frenk Caddesi’nin sonuna ulaştığında ise
sulama kanalları içinde emilene yada denize ulaşana kadar daha küçük alt akıntılara
ayrıldığı tasvir edilir177. Felix de Beaujour bu kanalların her birinin bir banliyöye
dağıldığını ve bir bölümünün de körfeze aktığını dile getirmektedir178. Kervan
Köprüsü’nün ilerisinde Yeşildere’nin orijinal mecrasını koruduğu buna karşın artık
kıyılar arasında sınırlanmadığı ve suyun banliyölerin gerisinde zeytin korulukları,
tarlalar ve bahçeler arasında setlerle bölünerek yayıldığı anlaşılmaktadır 179. 1830’lu
yıllarda İzmir’de misyonerlik çalışmaları yapan Josiah Brewer, geniş zaman ve
imkanı olmasına karşın Yeşildere’yi tasvirden kaçınmıştır180. Şüphesiz bunda
Yeşildere’yi sıradan bir çay olarak görmesi etkili olmuştur. Yine de Yeşildere
suyunun büyük bölümünün yazın şehre sebze sağlayan bahçelerin sulanmasında
kullanıldığı yönünde bir ayrıntıyı paylaşır181. 20. yüzyılda bu kez W.M. Calder
Yeşildere’nin şehre su sağlamak için yönlendirildiğinden söz ederken Antik
Dönem’de benzer bir işlemin bu kez alan kazanmak adına yapıldığı görüşünü
aktarmaktadır182. Ancak kışın yoğun yağışlar ile hızlı, derin ve tehlikeli bir sel
şeklinde akan Yeşildere, bahçeler arasında dağılmak yerine Smyrna’nın kuzeyinde
gemilerin karinaya bastırıldığı, İngiliz denizcilerce Peg's Hole olarak adlandıran iç
körfeze (iç liman) doğru ilerler183. Bu durum körfezin güneydoğu köşesinde
Yeşildere tarafından taşınan çamurun birikmesine neden olur. Bununla birlikte
Calder, 1906’daki makalesinde neredeyse her öğleden sonra körfezin üstünde esen
sürekli rüzgarın, bir yüzey akıntısı yarattığını, bunun ters yönelimli bir dip akıntısına
neden olduğunu dile getirmekte ve gözlemlediği bu durumun doğuda ve güneydoğu
köşede körfeze ulaşan nehirlerin taşıdığı millerin taşınması için yeterli şartları ancak
sağladığını aktarmaktadır184. Cadoux, batıdan esen öğleden sonra rüzgarı dolayısıyla
ortaya çıkan akıntı ve deniz dibi sularının buna mukabil tepkisinin, Kavaklıdere Çayı
ile Arapdere Çayı’nın taşıdığı alüvyonu uzaklaştırmaya ancak yettiğini bu yüzden
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deniz ile kara arasındaki sınırın sabit kaldığını söylemektedir185. Günümüzde durum
bundan biraz daha farklıdır. Artan nüfus ve kentsel atıklar derenin taşıdığı mil ve
alüvyonlara eklenerek Meles Çayı, Arap ve Manda Derelerinin de aktığı, alanı
yaklaşık 300.000 m² olan Meles Çayı deltasını yaklaşık 15 cm kalınlığında üç milyon
m³ çamurla doldurmuştur186.
Hobhouse 19.yüzyılda Yeşildere’nin kent için taşıdığı anlamı ifade ederken,
antik Smyrna için olduğu kadar modern kent ve halk için de faydalı olduğunu
aktarmaktadır187. Bunun sebebi şüphesiz günümüz modern kentinin altında kalmış
olan ve yukarıda farklı yazarlarca aktarılan kanalların, kent içindeki atıkların drenajı
için taşıdığı önem ve şehrin hemen dışındaki bahçelerin sulanmasındaki
potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda Meles başlığı altında Yeşildere’nin
batıda Smyrna içine ayrılan kollarının günümüz kent planı içindeki yönelimi
irdelenmiş ve Storari, Saad ve son olarak Fontrier’in haritaları modern haritalar ile
eşitlenmeye çalışılmıştır. Ancak burada dikkat çekici bir noktadan söz etmek gerekir.
Bu nokta; Storari188 ve Saad’ın189 haritalarında Kervan Köprüsü’nün hemen
kuzeyinde başlayan dere kolunun 1907 tarihli Fontrier haritasında Yeşildere’nin bir
kolu olarak değil kendi kaynağı olan bir kanal olarak işlenmesi ve Fontrier’in söz
konusu “kanalı” diğer iki isimden farklı olarak daha kuzeye konumlandırmayı tercih
etmiş olmasıdır190.
Calder’in “Smyrna as Described by the Orator Aelius Aristides” adlı
makalesinden etkilenerek kaleme aldığı yazısında Fontrier’in, söz konusu kanalı
Kervan Köprüsü’ne 420 m mesafeden başlattığı anlaşılmaktadır. Fontrier’e göre
Storari ve Saad’ın haritalarında Yeşildere’nin bir kolu olarak tasvir ettiği bu akıntının
Yeşildere ile doğrudan bir bağlantısı yoktur191 ve bu akıntı Potama (günümüzde
Boyacı Deresi) olarak anılmaktadır192. Yazara göre bu akıntı Aristeides’in
betimlediği Meles’in ta kendisi olmalıdır. Fontrier’in söz konusu akıntının yönelim
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tasvirine geçmeden önce hattı başlattığı noktaya açıklık getirmek gereklidir.
Fontrier'e göre mevzubahis akıntı, en geç 19. yüzyıldan bu yana haritalarda Mortakia
olarak anılan alanda yer alan Rum Lazzarettosunun193 biraz batısındaki kaynaklardan
doğmaktadır194. Yazara göre

Mortakia'da gün ışığına çıkan dere batıda Ermeni

mahallesinde bulunan Tabakhane'ye doğru uzanır. Bugün bu alan Kahramanlar
Mahallesi sınırlar içinde kalmaktadır. Dere kuzeyde 1417 ve güneyde 1397 sokaklar
arasında batıya uzanarak doğruca bugün İzmir Fuarı olarak değerlendirilen alana
yönelmektedir. Rum Lazzarettosunun batısından başlayıp yaklaşık 290 m sonra fuar
alanına ulaştığı noktadan itibaren Potama'nın, -yazarın modern haritalarla revize
edilen çalışmasına göre- güneybatıya yöneldiği, İzmir Fuarı bir numaralı holün
güneydoğu köşesinden kuzeybatıda Celal Atik Spor Salonu’nun güneydoğu köşesine
ulaştığı anlaşılmaktadır. Yukarıda Meles başlığı altında da ifade edildiği üzere Celal
Atik Spor Salonu’nun güney cephesi boyunca kuzeybatıya yönelen hattın yine aynı
yapının batı köşesine ulaştığında yönelimini kuzeye doğru çevirdiği ve 330 m sonra
İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nin güneyine ulaştığı
anlaşılmaktadır. Fontrier’in ifadesine göre sepicilerin (deri işleme işi) kullandığı bu
dere Saint (Aziz) Dimitri ve Sainte (Azize) Catherine Kiliselerinde ortaya çıkan
küçük kaynakların sularını da kendisinde toplamaktaydı195. Bu noktada yazarın
aktardığı sepileme işlemi ile tekstil sanayinin şehir içindeki yoğunluğu ve Potama’yı
besleyen yan kolların konumlarına açıklık getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu
derenin yatağında, deri tabaklama işleminin yanı sıra Macaristan’a ithal edilen
kırmızı keten kumaşlar yıkanmaktaydı196. Olasılıkla bu işlem, Evliya Çelebi’nin de
Boyacı Deresi etrafında tanımladığı boyahanelerde gerçekleştirilmekteydi197.
Brewer'ın yaz sezonunda kirli bir havuz olarak nitelendirdiği ve yün yıkandığını dile
getirdiği yer de olasılıkla Boyacı Deresi’dir198. Fontrier'in Potama’nın kendisinde
topladığını ifade ettiği kaynaklardan Saint (Aziz) Dimitri’den199 geçeni, yine yazarın
193
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haritasına göre günümüzde Dr. Refik Saydam Caddesi ile 1370 numaralı sokağın
sınırlandırdığı yapı adasına konumlandığı düşünülen kiliseden, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nin güney cephesinin yaklaşık 60 m
güneyine tekabül eden noktada ana mecraya dahil olmaktaydı. Sainte (Azize)
Catherine yakınlarında akan kaynağın ise günümüzde yine Fuar alanı içinde kalan
İsmet İnönü Sanat Merkezi’nin güneyinden ana sisteme dahil olduğu anlaşılmaktadır.
İhraç edilen kırmızı kumaşların yıkandığı Potama/Boyacı Deresi’nin geçtiği,
günümüzde Vasıf Çınar olarak anılan cadde 20. yüzyılın başında “Kokkina
Boyacıdika” olarak anılıyor ve caddenin hemen başında, bugün Lozan Meydanı
olarak anılan alanda Fournos-Zerva adında bir köprü kuzey-güney yönde geçişi
düzenliyordu200. Fontrier’in derenin varlığının caddenin kentin diğer caddelerine
göre daha geniş tutulmasını sağladığı yönündeki tespiti, günümüzde Vasıf Çınar
Bulvarı’nın yaklaşık 15 metrelik genişliği ile halen gözlemlenebilir durumdadır.
1780’de Barbié du Bocage’ın Smyrna haritasına201 da (Şekil 14) yansımış
Boyacı Deresi’nin 17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer bulması,
Potama’nın şehrin sanayi ve kentsel atıklarının yükünü en az 400 yıldır taşıdığının
kanıtıdır. 1832’de Charles Macfarlane tarafından Meles addedilen bir kaynak pis ve
bütünüyle değersiz bulunmuştur202. Macfarlane’nin bu tasviri, kaynaklarının kalitesi
ve kullanım koşulları düşünüldüğünde Halkapınar’ı tablonun dışına taşımaktadır.
Yeşildere de her ne kadar yamaçlardan inen toprak nedeniyle bulanarak içme suyu
özelliğini yitirse de pis ve değersiz addedilmekten uzaktadır. Yazarın pis olarak
betimlediği akıntı kuvvetle muhtemel, işletmelerin ve modern kentin artan yükü ile
her geçen gün kirlenen Boyacı Deresi olmalıdır. Benzer bir durum Hamilton’ın
Meles tasviri için de geçerlidir. Yazarın kendi döneminde Yeşildere’yi Meles olarak
kabul eden akımı takip ettiği ve söz konusu kaynağın olası alternatiflerini tartışan
yazısında dereyi kirli, bulanık bir akıntı ve su künklerini tıkayan birikintileriyle son
derece sağlıksız olarak tasvir ettiği görülür203. Slaars Hamilton’ın bu tasvirine
şiddetle karşı çıkarak Yeşildere’nin kente su sağlamadığını dolayısıyla da tıkayacağı
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herhangi bir künk olmayacağını savunur204. Hamilton’ın aktarımlarından yazarın
Yeşildere’yi (yazara göre Meles) tanımlarken205 aslında sıklıkla Meles'in bir kolu
olduğu düşünülen Boyacı Deresi’ni ve buradaki drenaj künklerini kastettiği
düşünülmektedir.

Fontrier’in

çalışmasında

günümüzde

Gaziler

Caddesi’nin

kuzeyinde Yeşildere’ye paralel olarak gösterilen hattın, yukarıda da anıldığı üzere bir
kanal yada künk hattı olarak işlev gördüğü düşünülebilir. Yazarın haritasının ilgili
bölümü ile ilgili doğrudan bir açıklaması yoktur. Bununla birlikte Storari, Saad ve
hatta Slaars’ın, Boyacı Deresi’ni doğrudan Yeşildere’ye bağlayan ve Kervan
Köprüsü’nün 100 m ilerisine konumlandıran tasvirlerinin aksine Fontrier’in harita
üzerindeki tasviri bu anlamda dikkate değerdir. Nassau William, 1857’de kenti
ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Prusya Konsolosuyla arasında geçen
diyalogdan bahsederken kentin doğusunda Ermeni mahallesinin bir bölümünün
kanalizasyon ihtiyacı nedeniyle sağlıksız olduğunu aktarır206. Bu noktada Fontrier’in
haritası üzerindeki tasviri ve ilgili makalesinden de anlaşılacağı üzere 20.yüzyılın
başında Mortakia’da geniş bir kanalizasyon sistemi207 olasılıkla bu durumun
üstesinden gelmek için şekillendirilmiş olmalıdır. Fontrier’in 20. yüzyılın henüz
başındaki İzmir haritasında ana yolun hemen kuzeyinden başlayan ve Saint (Aziz)
Dimitri Kilisesi’nin güneyinde Potama ile birleştiği anlaşılan hattın şehrin
kanalizasyon sisteminin bir parçası olduğunu düşündüren en büyük sebep,
Tabakhane ile Çorak Kapı arasında artan sanayi üretiminden doğan atıkların
ivedilikle drene edilmesinin gerekliliğidir. Basmane bölgesinin atıklarını topladığı
düşünülen bu sistem, Fontrier’in çiziminden anlaşıldığı kadarı ile kuzeyde
Potama’nın ana mecrasına katılarak güneyde dereye komşu olmayan ufak atölyelerin
atıklarının

uzaklaştırılmasına

hizmet

ediyor

olmalıydı.

Elbette

bu

işlemi

gerçekleştirebilmesi için söz konusu sistemin yeterli ve sürekli bir akıntıya sahip
olması gerekliydi. Böyle bir sistemin işlerlik kazanması için hattın tesis edildiği
dönemde olasılıkla Barbié du Bocage’ın İzmir planında Fontrier’in alternatif Potama
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hattını başlattığı noktada tanımlanan çeşme (fontaine) yapısının208 kaynağı
değerlendiriliyor olmalıydı.
2014 yılında Smyrna Tiyatrosu’nun bulunduğu alanda yapılan kamulaştırma
çalışmaları ve bunların sonucunda yapılan yıkımlar yapının skene (sahne binası) ve
caveasını sınırlandıran analemma duvarının bir bölümünü ortaya çıkarmıştır209.
Yapılan çalışmalar skene yapısının kuzeye bakan cephesi üzerinde, İS 2. yüzyıla
tarihlenen ve üzerinde Marcus Claudius Proklos’un Smyrna’da έπιμελητὴς τών
υδάτων (Curator aquarum) olduğunu belirten bir yazıtın varlığını açığa
çıkarmıştır210. Su iletim sisteminden sorumlu yönetici anlamına gelen Curator
Aquarum, Roma Dönemi’nde siyasi iktidar mücadelesi içindeki elit zümrenin kent
idaresinde yükselmek adına çıktığı statü basamaklardan biri olarak sayılabilir ve
özellikle Roma’da sıklıkla karşılaşılabilecek bir şeref payesidir. Smyrna örneğinde
söz konusu yazıtı özel kılan nokta Marcus Claudius Proklos’un Smyrna’da açıkça
ΤΩΝΓΑΛΕΟΝΤΗΡΙΩΝ (G(K)aleonterion) adındaki su yolundan sorumlu olduğu
yönündeki ifadedir. Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy’a
göre bu su yolu kentin sikkelerinde bir nehir tanrısı ile betimlenmiş olan Kaleon yani
Yeşildere ile bağlantılıdır211.
Dietrich O. A. Klose’nin 1987 yılında yayınlanan çalışmasında Smyrna
sikkeleri üzerinde çoğunlukla nehir tanrılarının temsillerinin tasvir edildiği
belirtilmiştir212. Bu tespit Smyrna kenti için akarsu kaynaklarının gündelik yaşamda
taşıdığı değerin anlaşılması adına değerlidir. Söz konusu verilerden de anlaşılacağı
üzere kente hayat veren üç önemli akarsu vardır: Hermos, Meles ve Kaleon. Her bir
akarsuyu sikkeler üzerinde temsil eden nehir tanrısı betimleri arasında tasvir
farklılıkları bulunmaktadır. Bunlar hem sikkeleri birbirinden ayırmakta hem de
suların taşıdıkları özellikleri betimlemektedirler. Meles çoğunlukla göl yada nehir
kenarlarında sıklıkla görülen bir bitki olan kamış ile, Hermos iki yada üç mısır başağı
ve nehrin bereketini sembolize eden bir cornucopia ile tasvir edilirken Kaleon sadece
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bir cornucopia ile betimlenmektedir213. W.M. Ramsay’in de aktarımlarından
anlaşılacağı üzere sikkelerin üzerindeki tasvirler rastgele seçilmemekteydi. Bunu en
belirgin şekilde Meles’in personifikasyonu olan nehir tanrısının kolunu dayadığı bir
cornucopianın olmayışı ile nehrin tarım alanlarını bereketli kılan özelliği ile ön plana
çıkmadığının vurgulandığı sikkelerde görmek mümkündür214. Meles kaynağından
denize kısa bir mesafe kat eder ve bu geçişi sırasında bereketini çevreye yayacak
yeterli alana sahip değildir215. Meles yakın çevrede bir örneği olmayacak şekilde
Homeros ile ilişkisi sebebi ile bir prestij kaynağı, Bornova'da tespit edilmiş olan
yazıttan anlaşıldığı üzere bir sağlık kaynağı ve Aristeides’in aktardığı gibi kentin
kapıları önündeki süsüydü. Yeşildere için durum çok daha farklıdır. O bahşettiği
değerlerden ötürü Smyrna kentinin -tıpkı Hermos’a yaptığı gibi- sikkeler arıcılığı ile
ölümsüz kıldığı bir su ve bereket kaynağı idi.
Günümüzde

Kaleon’un

konumlandırılmasında

en

büyük

referans;

Pausanias’ın Kodros oğlu Andraemon’a ait mezarın Kolophon’dan hareket
edildiğinde Kaleon nehrini geçtikten sonra yolun solunda kaldığı yönündeki
beyanatıdır216. Pausanias’ın aktarımının amacı nehri tanımlamak olmadığından
konumlama ile ilgili yeterli veriden de söz etmek mümkün olamamaktadır. Prokesch
Ritter von Osten 1834’teki yayınında Kaleon’u Yeşildere ile bağdaştırmaktadır. Von
Osten, Pausanias’ın tasvirini nehrin konumlandırılması için zayıf bularak
Andraemon’a ait mezarın, Yeşildere’nin sol kıyısında (Seydiköy istikametinde
yolculuk ederken), Pagos’a bir buçuk Seydiköy’e ise yarım saat mesafedeki, 400
metreden geniş bir alanı kapladığını düşündüğü tümülüs olduğunu savunur217. Von
Osten, 19. yüzyılın ortasında, diğer pek çok araştırmacı tarafından Meles ile
karıştırılan akıntıyı Kaleon olarak tanımlayan tek yazardır. Ancak Von Osten’in söz
konusu tasviri diğer araştırmacılarca yeterli kanıt sunmadığı gerekçesi ile itibar
görmemiştir218.
Genel kanaat Kaleon’un Tahtalı Çayı ya da Dereboğaz Deresi olduğu
yönündedir. Söz konusu akarsu oluşumu farklı disiplinlerce çalışılarak işleyiş
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prensibi aydınlatılmaya çalışılmıştır. Cumaovası’nda kuzeydoğudan güneybatıya
doğru akan Tahtalı Çayı bugün Tahtalı Barajı olarak değerlendirilen alanın
kuzeyinde diğer başka dere kolları ile birlikte bir havza oluşturur219 (Şekil 15).
Birleşen kaynakların oluşturduğu bu akarsu, güneybatıda bir yarma vadiye girdikten
sonra Dereboğaz Deresi adını almaktadır220. Dereboğazı Cumaovası’ndan uzanan
tektonik çizgiler üzerinde açılmış bir çukurluktur ve içine yerleşen dereler onu bir
boğaz-vadi görünümünde şekillendirmiştir221. Cumaovası çevresinin jeomorfolojik
özellikleri ve tektonik yapısı arasında, çok belirgin ilişkiler olduğunu dile getiren
Koçman ve Gümüş, Cumaovası çanağını çevreleyen yüksek alanlardan gelen
akarsuların depresyonun güneybatı kesimine doğru yöneldiğini yukarıda da dile
getirildiği üzere yüzey sularının buradan itibaren Dereboğaz (Kocaçay) Deresi
aracılığı ile Ege Denizi’ne boşaldığını belirtmektedirler222 (Şekil 16).
Günümüz modern çalışmalarının ortaya koyduğu üzere, Dereboğazı ile
güneye inen ve Koca Çay üstünden Kuşadası Körfezi’ne dökülen sular, Tahtalı
Barajı su haznesi sınırlarında yer alan kısmen korunmuş Cumaovası çanağındaki
havzaya Nif Dağı223 ve çevresindeki dereler ve çaylardan oluşan geniş bir ağ
vasıtasıyla dolmaktadır224. Pausainas’ın bahsettiği Kaleon aslında pek çok akıntının
bir araya gelerek oluşturduğu ve kendine güneyde bir çıkış alanı bulmuş büyük bir
oluşumdur. Bu oluşumun ana kaynağını ise yukarıda da dile getirildiği üzere Nif ve
çevresinin suları oluşturmaktadır. Bunu; Nif'in güneybatı yamaçlarında yüzeye çıkan
Gürlek, Söğüt, Bakırlıboğaz ve Hırsız Derelerinin sularını toplayarak güneye ileten
ve böylece Tahtalı Barajı’nın su haznesine %75 katkı225 sağlayan, havzanın ana
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destekçisi konumundaki226 Tahtalı Deresi, Nif'in güneyinde yer alan Kocaçay Deresi
ve Kaynaklar’ın güneybatısına tekabül eden alandan kaynaklandığı anlaşılan
Değirmendere Deresi227 üstünden teyit etmek mümkündür. Son yıllarda yapılan
çalışmalardan biri olan Tahtalı Çayı havzası için oluşturulan matematiksel model,
Nif Dağı ile Tahtalı baraj gölü ve dolayısıyla Cumaovası havzası arasında bir
hidrolik bağlantıyı da teyit etmiştir228.
Tüm bu veriler göz önüne alınarak Kaleon nehrini tek bir pınardan
kaynaklanan bir akıntı olarak nitelendirmek mümkün gözükmemektedir. Sistemin bir
çok koldan faydalandığı açıktır. Bu noktada düşüncemiz Smyrna için Kaleon
sularının Hellenistik Dönem’den itibaren değerlendirildiği düşünülen, yukarıda da
değinildiği üzere güneydeki havzanın en büyük kaynağı, Nif pınarları ile beslenen
Kaynaklar (Tahtalı) suları olabileceği yönündedir. Bugün Menderes bölgesi ile
hidrolik bağlantısı açığa çıkartılan sistemin Antik Dönem’de, Pirinç Dağı tepeleri ile
Taşlıca Tepesi’ni Değirmenboğazı ile yararak güneye inen Tahtalı Çayı, batıda
Havalimanı’nın doğusunda modern Sarnıç yerleşimi üstünden Gün Tepe ve
Bombalık Tepe sırtlarını yaran Değirmendere Deresi ve doğuda Çorlu ve Kocaçay
Derelerinin yarattığı topografik yüzey oluşumları ve söz konusu kaynakların
Cumaovası’nda birleşerek oluşturdukları havza ile Kuşadası Körfezine dökülen
nehrin Smyrna kenti tarafından Kaleon olarak nitelendirildiği düşünülebilir. Bununla
birlikte Smyrna sikkeleri üzerinde temsil edilen Hermos, Meles ve Kaleon
işlevlerinden kaynaklanan sebepler ile farklı şekilde tasvir edilseler de bu üç kaynağı
birbirine bağlayan ve onları kentin bir parçası haline getiren ortak özellikler de
bulunuyor olmalıdır. Hermos kuzeyde kentin tarım topraklarına can verirken Kaleon
güneydeki toprakları verimli kılmakta ve Meles, tanrılar tarafından bereketli
kaynaklar ile ödüllendirilen Smyrna’yı taçlandırmaktadır. Her biri taşıdıkları anlam
ile sikkeler üzerindeki tasvirleri için geçerli koşulları oluştursa da aslında üç kaynağı
birbirine bağlayan daha nesnel ortak bir sebep olmalıdır. Bu ortak paydanın Smyrna
için kutsal olan bu üç akarsuyun İzmir Körfezi’nde son buluyor olmasından
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kaynaklandığı düşünülebilir. Her ne kadar 19. yüzyılda yatağı değiştirilse de
Hermos’un (Gediz) Smyrna Körfezi’ne döküldüğü açıktır. Kutsal Meles de kısa bir
mesafenin ardından körfezin güneydoğu köşesinde deniz ile buluşmaktadır. Ancak
bugün göründüğü şekli ile Kaleon’un Smyrna’nın körfezi ile doğrudan bir bağlantısı
yoktur. Ancak bunu olanaklı kılacak bir mecranın var olduğunu da görmezden
gelmek mümkün değildir. Günümüz haritalarının hiçbirinde Yeşildere’yi doğrudan
Değirmendere yada Tahtalı Çayı’na bağlayan bir yüzey akıntısından söz etmek
mümkün değildir. Bununla birlikte iki bin yıl önce, yukarıda da değinildiği üzere
Gaziemir’den

başladığı

belirtilen

Yeşildere’nin,

kaynağını

Kaynaklar’ın

güneybatısından alan Değirmendere yada Cin Deresi ile söz konusu tarihlerde bir
bağlantı kurmuş olabileceği ancak günümüzde değişen şartlar altında bu bağlantının
bütünlüğünü yitirdiği düşünebilir. Son çalışmalar Nif Dağı’ndan Cumaovası ve İzmir
Körfezi’ne bir yeraltı suyu akışı olduğunu göstermiştir. Tespitler günümüzde Görece
Cumhuriyet Mahallesi’nin kuzeyinden itibaren hakim yeraltı suyu akım yönünün
İzmir Körfezi olduğunu gösterirken, güneyinden itibaren hakim yönün Tahtalı baraj
gölü olduğunu işaret etmektedir229 (Şekil 17). Koçman’ın da tespit ettiği gibi
Pleistosen’de meydana gelen tektonik hareketler ve iklim koşulları altında önceleri
kapalı olan Gediz ve Cumaovası gibi havzalar dış drenajlara bağlanmışlardır230. H.E.
Strickland’ın görüşü, havzayı batıda İzmir Körfezi’ne doğru drene eden boşaltma
ağzının günümüzde Yeşildere tarafından geçtiği yönündedir231. Bu bağlamda yakın
zamanda tesis edilmiş yeraltı suyu eşseviye eğrileri ve akım yönleri modellemesi
Yeşildere’nin bir dönem Kaleon’un Smyrna’ya uzanan bir kolu olabileceğini
düşündürmektedir.
Yeşildere’nin Hellenistik ve Roma Dönemleri Smyrnası’ndaki işlevi ile ilgili
söylenebilecekler kısıtlıdır. Cadoux’nun 20. yüzyılın başında dile getirdiği gibi söz
konusu akarsu verimli, güzel ve dar bir vadi boyunca akmaktaydı. Yine aynı yazara
göre bu bölgede ormanlar Antik Dönem’de çok daha yoğundu ve buna mukabil
yağışlar daha sık düşmekteydi232. Ayrıca sıklıkla dile getirildiği üzere Smyrna’yı
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çevreleyen ovaların toprakları bereketlidir233. Bu şartlar altında Yeşildere ve çevresi
tarımsal işlemler için gerekli şartları rahatlıkla sağlıyor olmalıydı. Bu bağlamda
Seydiköy’den Sainte Anna ve Prophet İlias olarak anılan234 Yeşildere Vadisi’nin
sonuna kadar akarsuyun etrafında şekillenmiş çiftlikler ve vicusların var olduğu
düşünülebilir ki örnekleri Ionia bölgesinde tespit edilmiştir235. Şehir dışından söz
ediliyorsa kırsal bağlamda vicus bir köye karşılık gelmektedir236. Vicus terimi Roma
dünyasında farklı anlamlar da taşıyabilmektedir. Terentius Varo, sözcüğün üç farklı
şekilde kullanıldığını göstermiştir237. Varo’nun şehir dışında olduğunu belirttiği
vicus, kırsal bir bölge yada şehrin idari ve hukuki organlarının bazılarından yada
tamamından yoksun birkaç çiftlik ve çiftlik evinden oluşan köy olarak
tanımlanmaktadır238.
Marcus Terentius Varro’nun De Re Rustica 1.11’de dile getirdiği gibi
çiftlikler suya sahip olabilecekleri bir alanda mümkünse kaynağın hemen yanında
yada en kötü yakınlarında inşa edilmeliydiler. En iyi düzenleme, söz konusu alanda
bir pınarın olması yada bu tesis edilemediği takdirde devamlı bir akarsuyun
yakınlarında bulunulmasıdır239.
Ancak nehirlerden yada derelerden etkili bir şekilde yararlanmak her zaman
mümkün olamamaktadır. Örneğin yazın yağışların azalması ile birlikte eğer sistem
bir yeraltı kaynağına bağlı değilse suyun debisinin azalmaya başladığı görülür. Ya da
mecranın aşağıda kalması nedeni ile suyun vadinin kalanına ve sulama gerektiren
alanlara ulaştırılamadığı durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumların üstesinden
gelmek için Vitruvius’un tanımladığı su kaldırmaya yönelik tympanum240 ve bir su
çarkına göre çok daha fazla su taşıyabilen ancak onu bir su çarkı kadar yükseğe
ulaştıramayan su burgularının241 kullanıldığı düşünülebilir. Ancak bunlar alana
233
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kolaylıkla tatbik edilebilir olmadıkları gibi maliyetleri göz önüne alındığında
sürdürebilirliği düşük projelerdir. Bu bağlamda en çok tercih edilen sistem bir
akıntının sularının yer çekimi yardımıyla küçük kanallar ile istenilen alanlara
ulaştırılmasına dayanır242.
Pek çok yerde sulama ve drenaj arasında yakın ilişki vardır. Bir alanda inşa
edilen drenaj kanalları, yağmur sularını, yüzey akışını ve su baskınlarını yönetmek
dışında sulama suyu sağlamaya da yardımcı olabilmektedir. Romalılar tam olarak
vazgeçilmiş çevresel alanlara, özellikle de normal tarımın gerçekleşmesinin çok zor
olduğu bataklık alanlar ve sulak arazilere odaklanmışlardır243. Antik dünyanın her
yanında

sulak

çayırlıkların

kullanılması

ve

taşkın

yataklarındaki

ziraatın

devamlılığının sağlanması önemli olagelmiştir244. Saint Anna vadisini aştıktan sonra
körfezin güneydoğusuna yönelen Yeşildere, binlerce yıl boyunca taşıdığı alüvyonlar
ile Nea Smyrna’nın kullanacağı düzlüğü hazırlarken245, Roma Dönemi’ne
gelindiğinde Pagos’un kuzeyinde hem büyüyen kent için alan kazanmak hem de
şehrin hemen dışındaki tarım alanlarını beslemek amacıyla suyun kanallar ile
yönlendirildiği düşünülmektedir. Nitekim nehir ağızlarının sürekli alüvyonlarla
dolmasına ve sel baskınlarına karşın İS 2. yüzyılda Pausanias’ın tutumundan bir
akarsu yakınında yaşamanın bütün olumsuzluklara rağmen tercih edildiği
anlaşılmaktadır246. Yine aynı zaman dilimi içerisinde Yeşildere vadisinin hemen
yakınlarında ya da vadi boyunca üretimde suyun elzem olduğu birtakım seramik ve
boyama atölyelerinin varlığı henüz arkeolojik olarak tespit edilmese dahi
düşünülebilir. Bununla birlikte Plinius’un aktarımlarından hareketle bu uzun nehir
kıyısının çevresinin cam yapımında kullanılan kum, yapıların inşasında kullanılan
taşlar, tıbbi anlamda değer arz eden ve ticari değer taşıyan türlü bitkilerin
yetişebileceği potansiyele sahip olduğu göz ardı edilmemelidir247. Yetiştirilen
ürünlerin çeşitliliği ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır. Mevcut veriler İÖ 1. yüzyıla kadar
uzanmaktadır. Strabon’a göre Smyrna’da gerek keyif veren gerekse tıbbi kullanımı
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olan şaraplar üretilmektedir248. Bir tarım yazarı olarak anılan Marcus Terentius Varo
ise söz konusu bu şarabın üretiminde kullanılmış olması muhtemel Smyrna
asmalarından söz etmektedir249. Ancak bilindiği kadarı ile asmaların suyu fazlaca
tutan alanlarda yetiştirilmesi mümkün değildir. Bu veri Yeşildere’nin körfeze yakın
bölümünü bağcılığın dışına taşır. 13. yüzyılda ise İznik-Bizans İmparatorluğu
yönetimi altındaki Smyrna’nın kuzeyinde (Menemen Ovası) tahıl ağırlıklı bir tarım
yapılırken Nif ile kent arasında kalan topraklarda bağcılık ve meyve üretimi yapıldığı
belirtilmektedir250.

1.1.3. Gediz/Hermos ve Diğer Akarsular

Verimli Bornova Ovası’nı sulayan dört akarsu bulunmaktadır. Bunlardan biri
Cadoux'nun “Hadji – Mutso” olarak tanımladığı Laka Deresi'dir251. Geçmişte Palaia
Smyrna’nın kurulu olduğu tepe yerel halk tarafından Hacı Muço252 olarak
adlandırıldığından bu isimle anılan dere, en basit tanımlama ile Yamanlar Dağı’ndan
doğarak, eski Akropolis’in doğusuna doğru güney yönde akıp ovaya ulaştığı noktada
batıya dönmek sureti ile Palaia Smyrna’nın güneyinden denize kavuşmaktadır.
Günümüzde Laka Deresi’nin Yamanlardan başlayıp İzmir Körfezi’nde son bulan
antik mecrasını izlemek, modern yapılaşma ve nehrin yatağının ihtiyaçlar ile yeniden
şekillendirilerek yer yer şehrin ve yolların altına taşınması nedeniyle mümkün
değildir. Ancak yakın tarihli haritalar söz konusu derenin Palaia Smyrna’nın
kuzeydoğusunda yaklaşık 4 km mesafede doğduğunu göstermektedir. Deniz
seviyesinden yaklaşık 250 m yukarıda günümüzde Laka Mahallesi’ne de adını veren
alanda doğan çay, Yamanlar Dağı’nın güney eteklerinden aşağıya doğru süzülür ve
takribi 110 m seviyesinde batıda Baltalı Deresi’nin sularını da toplayarak Dede
Tepe’nin (146 m) batısından iner ve İzmir çevre yolunu bir alt geçit ile geçer. Bu
noktada R. Şevket İnce Mahallesi ile Osmangazi Mahallesi arasındaki sınırı teşkil
etmektedir. Daha sonra güneye yönelen çay, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne
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ulaştığı noktada güneybatıya dönerek bugün Adalet Mahallesi olarak tanımlanan alan
üstünde önce kuzeybatıya, Smyrna Meydanı’ndan sonra ise yeniden güneybatıya
dönerek körfeze ulaşır. Laka Deresi’nin Adalet Mahallesi sınırları içinde takip ettiği
yönelim olasılıkla Cadoux’nun tanımladığı güzergah ile aynıdır. Her ne kadar
mecraya müdahale edilse de derenin ovaya kavuştuğu noktada kısmen antik
mecranın takip edildiği düşünülebilir. Günümüzde deniz seviyesinden yaklaşık 400
m yukarıda, Eğridere Mahallesi’nin batısında kalan alanda doğarak Dede Tepe’nin
(146 m) doğusundan geçip 28 m kotunda Çay Mahallesi ile Osmangazi Mahallesi
arasında Laka Deresi mecrasına katılan Sarıkaya Deresi’nin günümüz müdahaleleri
olmadan antik yatağın bir parçası olarak akıp akmadığı ise Cadoux’nun tanımı göz
önüne alındığında belirsizdir. İÖ 4. yüzyılın sonlarında Palaia Smyrna’nın limanını
doldurarak kıyı çizgisini batı yönde şekillendirdiği düşünülen ve Bayraklı Çayı
olarak da anılan söz konusu akarsuyun antik adını belirleyecek epigrafik bir kanıta
henüz ulaşılamamıştır253.
13. yüzyıl Geç Bizans Dönemi kaynaklarında adı Mesaios olarak geçen254 ve
Bornova Ovası’nı sulayan bir diğer akarsu ise Bornova Deresi olarak anılmaktadır.
Batıda Karaçam doğuda Eğridere Mahallesi’nin arasında kalan Ütük Tepe’nin (433
m) doğusunda yaklaşık 520 m kotunda yüzeye çıkan, Kocaçay Deresi adıyla da
anılan Bornova Deresi, batıda Ergene ve doğuda Erzene Mahalleleri arasından ovaya
iner, deniz seviyesinden yaklaşık 54 m yükseklikte Ergene Mahallesi sınırları içinde
batıya dönerek 4.5 km sonra körfez ile buluşur. Cadoux’nun 1938'deki yayınında
yaptığı tasvirlerden Bornova Deresi’nin, Hacı Muço Deresi’nin yaklaşık yarım km
güneyinden döküldüğü anlaşılmaktadır255. Ancak günümüzde her iki derenin mecrası
düzenlenerek Bornova Deresi’nin Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üstünde Laka
Deresi’nin yatağına katıldığı anlaşılmaktadır.
Weber’in 1899 yılındaki çiziminde256 ve Cadoux’nun aktarımlarında257
Kavaklıdere

Çayı

olarak

anılan

akarsu

günümüzde

Manda

Çayı

olarak

adlandırılmaktadır. Cadoux Kavaklıdere Çayı’nın “eyerin” güneyinde yer alan
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dağlardan doğduğunu belirtir258. Yazarın bu muğlak “eyer” tanımlamasının
topografyada karşılığı “iki yüksek nokta arasındaki sırtın alt bölümü” olmasına
karşın yazarın betimlediği alan net değildir. Ancak gerek Kavaklıdere’nin
kaynaklarının yönelimi gerekse söz konusu tanıma uyacak benzer coğrafi özellikleri
taşıyan oluşumlar incelendiğinde yazarın Sarıkaya Tepesi (450 m) ile Kale
Tepesi’nin (472 m) güneyinde kalan alanı tanımladığı anlaşılmaktadır. Bu yüksek
coğrafya, Kemalpaşa (Nif) Dağı’nın kuzeyinde pek çok kaynağa sahiptir.
Kavaklıdere Çayı bu yüksek topografyada, doğuda Uzunyeli Tepesi (940 m) ile
batıda Tuzlualan Tepesi’nin (810 m) arasında kaynayan Çatak Deresi’nin suları ile
kuzeyde Darıtarla Sırtı’nın kuzeybatısında Sulu, Gümül ve Beşkavak Dereleri’nin
sularını toplar. Kuzeyde Kavaklıdere Mahallesi’ne yaklaşırken doğuda Mumya Tepe
ile batıda Manastır Tepe’nin arasında uzanan mecra, Eşedudu ve Kuru Dere’nin
kaynaklarını da bünyesine katarak 170 m seviyesinde aktığı dar vadiden çıkar.
Kavaklıdere Bel Kahve’nin güneyinde batıya yönelerek Yeşilçam Mahallesi
üstünden Bornova ilçe sınırlarına ulaşır. Kemalpaşa Mahallesi sınırlarının batı
sonunda Kemalpaşa çevre yolu üzerinde Pınarbaşı mevkiinin doğu ve güneyinden
gelen kaynakların (Sabidere, Mersinli, Kenanınboğaz, Tilkitaş) sularını da mecrasına
katan Kavaklıdere, Karacaoğlan ve Yunus Emre Mahalleri arasında kuzeybatıya
doğru Kazım Dirik Mahallesi’ne yönelir ve söz konusu alanı geçişi sırasında Manda
Çayı olarak anılmaya başlar. Bu isim Ersin Doğer’e göre muhtemelen Işıklar ve
Pınarbaşı’nı

kapsayan

Mantaia

köyünün

adından

günümüze

bozularak

gelmektedir259. Kazım Dirik Mahallesi üstünden batıya uzanan Manda Çayı, kuzeyde
Adalet güneyde Çınarlı Mahalleleri arasından geçerek İzmir Körfezi ile buluşur.
20. yüzyılın başına kadar körfeze ayrı olarak dökülen ancak son yıllarda DSİ
tarafından yatağı yeniden düzenlenerek Manda Deresi ile birleştirilen260 ve Bornova
Ovası’na akan son dere, Cadoux261 ve Weber’in262 Arapdere Çayı olarak andığı
günümüzde Gökdere olarak adlandırılan akarsudur. Nif Dağı’nın yamaçlarındaki çok
sayıda kaynağın suyundan beslenen Gökdere, günümüz modern haritalarında
Karapınar Deresi olarak deniz seviyesinden yaklaşık 1000 m yükseltide kuzeyde
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Tozlu Tepe (1060 m) ile güneyde Ovacık Sırtı arasında doğar. Doğrudan batıya
doğru yönelerek derin bir vadi içerisinde akar ve yaklaşık 8 km sonra Gökdere
Mahallesi sınırlarına ulaşır. Günümüz Gökdere yerleşiminde yönelimini kuzeye
çeviren Karapınar Deresi bu noktada Gökdere olarak anılmaya başlar ve batıda İzmir
çevre yolu ile doğuda Nif Dağı’nın batı yamaçları arasında uzanan vadiyi takip eder.
İzmir Işıkkent Hayvan Barınağı’nın kuzeyine tekabül eden noktada Gökdere DSİ’nin
oluşturduğu yapay yatağa alınarak yarım kilometre sonra çevre yolunun altından
Egemenlik Mahallesi’ne yönlendirilmiştir. Buradan kuzeybatı yönündeki ilerleyişini
sürdüren Gökdere, ya da Cadoux’nun ve Weber’in aktarımlarındaki ismiyle
Arapdere Çayı, Işıkkent Mezarlığı’nın batısından geçerek Metaş Fabrikası’nın
kuzeybatısında Bağburnu Deresi ile birleşir. Daha sonra Karacaoğlan Mahallesi
üstünden kuzeybatıya yönelerek 2 km sonra Manda Çayı ile birleşir. Bu noktada
yukarıda anlatılan Manda Çayı içinde, aynı mecrayı takip ederek İzmir Körfezi ile
buluşur.
Hermos, günümüzde Gediz olarak anılan ve Smyrna’nın kuzeyinde kalan
toprakları sulayan en önemli nehirlerden biridir. Herodotos’un Dindymon Dağı’ndan
(Murat Dağı) çıktığını belirttiği263, Hesiodos’un Theogonia’da “güzel akan"264,
Homeros’un İliada’da “burgaçlı”265 olarak andığı Hermos’un günümüzde Gediz
adını alması, nehrin kaynakları yakınındaki Gediz kasabasından ileri gelmektedir266.
Kütahya yakınlarında doğan Gediz, güneybatı yöneliminde Uşak ve volkanik kökenli
oluşumları ile kabaca Kula, Adala ve Gediz Vadisi arasında kalan, Strabon'un
adlandırdığı

ismiyle

Katakekaumene’yi267

geçerek

Salihli

ve

Turgutlu'nun

kuzeyinden Manisa’ya, buradan da günümüz Manisa-Menemen yoluna paralel bir
yok izleyerek Menemen’e ulaşır. Herotodos’un Phokaia kenti yakınlarında denize
döküldüğünü belirttiği Hermos’un268 zaman içinde güneye yöneldiği, birçok yatak
değiştirerek269 Menemen’in ötesinde güneye döndüğü ve Sancak Kalesi’nin karşısına
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tekabül eden noktada270 İzmir Körfezi’ne döküldüğü anlaşılmaktadır. Antik
Dönem’de taşkın, azgın, öfkeli (Memaniomenos veya Mainomenos271) olarak anılan
Hermos’un yatağı, Smyrna limanının girişini bloke edebilecek oranlarda çamur
taşıması sebebiyle272 1886’da değiştirilmiş, nehir yapay bir kanal ile bugünkü
yatağına taşınmış ve Herodotos’un İÖ 5. yüzyılda tanımladığı mecrasına yeniden
yaklaşmıştır273. 1886’dan önceki yatağını tam olarak hangi tarihte oluşturduğu
bilinmemekle birlikte Ersin Doğer’in bölgedeki çalışması Geç Roma Dönemi’ne ait
kalıntıların varlığını açığa çıkartarak alanın en geç 5. ve 6. yüzyıllarda karalaşmış
olduğuna işaret eder274.

1.2. KENT İÇİ YERALTI SU KAYNAKLARI

Nea Smyrna, kentin yakınlarında akan akarsuların yanı sıra, Hamilton’ın
1836’daki gözlemlerinde deniz seviyesinden 600 feet (182,88 m) yükseklikte
olduğunu ve yoğun kırmızı trakit porfir içerdiğini aktardığı ayrıca tepesi kesilmiş
volkanik bir koniye benzettiği275 Pagos Tepesi’nde yer alan yeraltı su kaynaklarına
da sahiptir. Ersin Doğer söz konusu pınarların eski İzmirliler tarafından “Acı su”,
“Hasta suyu” ve “Damlacık suyu” gibi adlarla anıldığından söz etmektedir276.
Aristote Fontrier’in Smyrna topografyası üzerine yaptığı çalışmaların bir uzantısı
olan makalesinde, Pagos Tepesi’nin kuzey (şehre bakan) yamacında yer alan pınarlar
Yavan Su (Yavan-Sou) olarak adlandırılmıştır277. Farklı dönemlerde farklı
araştırmacıların dile getirdiği kaynakların farklı isimler taşımalarına karşın tasvir
edilmeye çalışılan pınarları birbirlerine eşitlemek mümkün gözükmektedir. İsimlerin
taşıdığı anlamlara bakılacak olduğunda, Fontrier’in “yavan su” olarak adlandırdığı
kaynaklar ile Doğer’in “acı su” olarak anıldığını dile getirdiği kaynaklar birbirlerine
eşitlenebilirler. Yine yerel halk tarafından Damlacık Suyu olarak nitelendirilen

270

Cadoux, s. 3.
Doğer, Smyrna, s. 17.
272
Calder, s.100
273
Gediz bugün güneyde Kuş Burnu ile kuzeyde Sakızcı Koyu’nun arasından İzmir Körfezi’ne
dökülmektedir.
274
Doğer, Smyrna, s. 18.
275
Hamilton, s. 54.
276
Doğer, Smyrna, s. 91.
277
Fontrier, Kaleon, s.114.
271

63

pınarın ise 1930 ve 40'lı yıllarda Mal Deresi olarak anıldığı İzmir ve Efes Müzeleri
Müdürlüğü’nün yaptığı yazışmalarla sabittir.
Yavan su/Acı su olarak nitelendirilen kaynak sularının yüzeye çıkış yaptıkları
yerler farklılık göstermektedir. Pagos/Kadifekale’nin Rakım Erkutlu Caddesi ile
sınırlanan alt yamaçlarından kuzeybatıda Agora'nın güneyine 200 m mesafeye kadar
pınarlar olduğu bilinmektedir. Günümüzde söz konusu topografyanın yoğun bir
şekilde modern yerleşim altında kalması ve özel konut alanlarına girilememesi
sebebi ile pınarların yeryüzüne ulaştıkları noktaların belirlenmesi güçtür. Ancak
İzmir Asar-ı Atika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü’nün 1933 yılında hazırladığı
çalışma raporlarına göre günümüzde Dolaplıkuyu Mahallesi’ne tekabül eden noktada
iki ve yine aynı aks üstünde kuzeyde Yeni Mahalle’ye tekabül eden alanda bir tane
pınarın tespit edildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yine İzmir Asar-ı Atika
Müzesi’nin yaptığı çalışmalar esas alındığında Kadifekale ile kentin Agorası arasında
çok sayıda kanal ve sarnıç yapısının var olduğu anlaşılmakta ve bu veriler alanda
geniş rezervli kaynakların varlığına işaret etmektedir. Yaz aylarında debisinde gözle
görülür bir düşüş yaşansa da akışını durmaksızın sürdüren ve Agora Batı Portikosu
bodrum katının üçüncü galerisinde yer alan çeşmeden akan su büyük olasılıkla
yukarıda anılan aks üstünde yer alan pınar yada pınarlardan gelmektedir.
Damlacık (Mal) Pınarı ile ilgili bilgiler ise nispeten daha açıktır. Benzer bir
şekilde modern kentin altında kalan pınar ve söz konusu kaynaktan doğarak, yamaç
boyunca doğruca Konak yönüne akan Damlacık/Mal Deresi ile ilgili bilgilere
ulaşmak Luigi Storari (1856)278 ve Lamec Saad’ın (1876)279 haritaları üzerinden
mümkün

olmaktadır.

Her

iki

çalışmada

da

Damlacık

Deresi

ile

ilgili

konumlandırmalarının bire bir aynı olduğu görülür. Modern sayısal haritalar ile
yapılan eşitlemeler pınarın sularının yönelimi ile ilgili belirgin bilgiler sağlamaktadır.
Buna göre Damlacık Pınarı’nın başlangıç noktası günümüzde Selçuk Mahallesi
sınırları içerisinde kalan, güneyde 654 ile kuzeyde 652/1 sokaklar arasındaki yapı
adası içerisinde, kuzeydoğuda 95 kotundan aşağıya inen 655 numaralı sokağın
bitiminde konumlanmaktadır. Buradan kuzeybatıya yönelen Damlacık suları, bugün
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657 sokak ile 652 sokak arasında kalan konut bölgesinin işgal ettiği alana tekabül
eden noktayı geçerek kuzeybatıya doğru inen 657 numaralı sokağa doğuda paralel
uzanır şekilde Eşrefpaşa Caddesi’ne iner (Şekil 18). Günümüzde Selçuk Mahallesi
olarak anılan alanın konutlara ayrılmış bölümünü, kuzeyde 20. yüzyılın ortalarına
kadar Türk Mezarlığı olarak değerlendirilen ve mezarlığın taşınması sonucunda
bugün Cici Park olarak adlandırılan park sınırlandırır. Gerek Storari’nin gerekse
Saad’ın haritalarına bakıldığında mezarlık alanının sınırlarının korunduğu ve onu
ikiye ayıran Damlacık Deresi’nin geçtiği alanın bir kısmının yukarıda anılan 657
numaralı sokağa, doğuda kalan kısmının ise konut inşaatlarına ayrıldığı
anlaşılmaktadır.
657 sokağın son bularak Eşrefpaşa (İkiçeşmelik) Caddesi’ne çıktığı nokta
kuzeydoğuya yönelen dere yaklaşık 70 m boyunca bu ilerleyişini koruyarak, caddeyi
geçer ve Hasan Sağlam Öğretmen Evi'nin batısına ulaşır. Namık Kemal Mahallesi’ne
ulaştığı bu noktada Damlacık Deresi’nin günümüzde 429 numara ile tanımlanan
sokağın bulunduğu düzlemi takip etmek sureti ile kuzeybatıya yöneldiği
anlaşılmaktadır. 429 numaralı sokağın Damlacık Deresi’nin 20.yüzyılın ortalarına
kadar aktığı yatağın kendisi olduğu açıktır. Geniş bir kavis çizerek alçalan dere deniz
seviyesinden yaklaşık 30 m yükseklikte yine Namık Kemal Mahallesi sınırları
içerisinde kalan 428 sokak ile 429 sokağın kesişiminde yönelimini kuzeybatıya
çevirir. Kuzey yönde 426 sokağı geçen dere Sümer Mahallesi sınırları içerisinde
kalan Damlacık Camii’nin doğusundan kuzeybatıya doğru yönelir. Derenin
Damlacık Camii’ni geçtiği söz konusu alanı güneyde 428 kuzeyde ise 427 numaralı
sokağın sınırlandırdığı görülmektedir. Modern kentin altından geçen Damlacık
Deresi’nin 426 sokağın hemen kuzeyinde Belediye’nin su deposu içerisinde akışını
sürdürdüğü anlaşılmaktadır (Şekil 19). Damlacık Camii’nin bulunduğu yapı adasını
kuzeybatı yönde aşan dere Storari ve Saad’ın haritalarının modern haritalar ile
eşleştirmelerine göre 447 ile 448 sokağın kesiştiği noktada kuzey yöndeki ilerleyişini
sürdürmek sureti ile doğuda 427 sokak ile batıda Halil Rıfat Paşa Caddesi’nin
kesiştiği 14 m seviyesinde Kadın Doğum Hastanesi’nin batısından körfeze doğru
ilerleyişini sürdürür. Lamec Saad'ın 1876’da yayınlandığı haritada280 Damlacık
Deresi’nin Sabunhane Caddesi’ne (Milli Kütüphane Caddesi) ulaşmadan son
280
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bulduğu görülür. Luigi Storari’nin 1856’da tamamlanan haritasına göre ise Damlacık
Deresi, Halil Rıfat Paşa Caddesi ile aynı yönelimi izleyerek Bahribaba olarak anılan
alana ulaştığı noktada batıya yönelir ve bugün Ege Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi ile İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nin kullandığı alandan denize dökülür281.
Damlacık Deresi’nin varlığına 18. yüzyılın başında Padişah III. Ahmed’in
İzmir kadısına yazdığı bir hüküm yazısında da işaret edilmektedir. Münir Aktepe’nin
çalışmasına göre söz konusu yazının içeriği 18. yüzyılda halen akmakta olan
Damlacık Deresi’dir. Aktepe’nin aktardığına göre 1720’ye kadar Damlacık bir hayır
sever tarafından yaptırılan iki çeşmeye hayat vermekte ancak bunun dışında su
amaçsızca akmaktadır. 1720’de sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, padişah
hükmü ile Damlacık Pınarı’na sahip çıkmış ve suyu yakındaki mescit ve
sabunhaneler için kullanmaya başlamıştır282.

1.3. KENT DIŞI SU KAYNAKLARI VE SU YOLARI

Çevresinde yer alan akarsular ve kent içerisinde gün ışığına çıkan pınarlar
dışında kente belli bir mesafede bulunan su kaynakları da su iletim hatları vasıtasıyla
Smyrna/İzmir’in su ihtiyacına yönelik olarak değerlendirilmişlerdir. Smyrna’ya tarih
boyunca su taşımış olan 6 adet su iletim hattına ait izlerin bir kısmı bugün takip
edilebilirken bir kısmı ile ilgili bilgiler yalnızca antik kalıntıların nispeten
gözlemlenebildiği dönemlerde kenti ziyaret eden seyyah ve araştırmacıların
aktarımlarına dayanmaktadır.

1.3.1. Karapınar Su Yolu

Kente su sağlayan iletim hatlarından ilki; taşıma kapasitesi, kat ettiği mesafe
ve mühendisliği ile antik dünyanın önemli başarılarından biri olan Karapınar Su
Yolu’dur.
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Karapınar Su Yolu’na ait olan bazı izlerden bahseden ilk kaynak Richard
Pococke’a aittir. Pococke, A Description of the East and Some other Countries isimli
eserinde Smyrna’nın olası su iletim hatlarını genel çizgileriyle tanımlamaya çalışmış
ve belli ki Weber’in Smyrna üzerindeki çalışmalarına kaynaklık etmiştir. Yazar,
Kadifekale’nin doğusunda, 379 kotunda Kalabak Tepe ile zirve yapan tepelerin
doğusunda yaklaşık 1 fersah (5,685 km) mesafede yine tepeler arasında muhtemelen
şehre su sağlayan dar bir vadiden söz etmiş, Smyrna’nın su ihtiyacını karşılamak
adına yapıldığını düşündüğü kanalın izlerini ise o günlerde yanlış olarak Meles
olarak adlandırılan Yeşildere’nin aktığı vadinin yaklaşık bir buçuk km. doğusunda
tespit etmiştir283. Pococke’un verdiği mesafe değerlerini Yeşildere’yi esas alan 1,609
km. (1 mil) çaplı dairesel bir etki alanına yerleştirdiğimizde, sınırındaki alanın deniz
seviyesinden yüksekliği yaklaşık 150 m. civarında olmalıdır. Bugün Weber’in plan
ve kesitlerini modern sayısal haritalarla çakıştırdığımızda karşımıza çıkan kanal
hattının Pococke’un tarifi ile tutarlı olduğu ve bugün bu alanın Ufuk Mahallesi
civarına tekabül ettiği görülmektedir. Yazarın yanıldığı nokta ise Yeşildere’nin
yüksek kemerler ile geçildiğini düşündüğü noktadır ki bu bölümü şu sözlerle
tanımlamaktadır: “su kanalı daha sonra, yüksek kemerlerin tümünün, tepelerin
üstündeki bazı parçalar ve derenin üstündeki kemere ait bazı kalıntılar dışında yok
olduğu tepenin kıyısı boyunca taşınarak vadiyi geçer, bundan sonra ise büyük
olasılıkla kalenin altındaki sarnıçlara taşınır, kalenin bulunduğu taraf su kanalının
yükselebileceğinden yukarıdadır284”. Pococke bahsettiği su kanalının bugün Çaldıran
ve Lale Mahalleleri sınırları içinde yer alan 112 metrelik yükseltiden (Şekil 20)
Kadifekale’nin bulunduğu yamaca yüksek kemerler vasıtası ile geçtiğini düşündüğü
noktada yanılmıştır. Ancak gösterdiği kaynak, geçkinin yönelimi ve sonlandırıldığı
alan ile ilgili tespitleri doğru ve ilk olması yönünden değerlidir.
Edmund Chishull, 1747’de, aşağı Buca yolu (Gürçeşme) üstündeki doğu-batı
doğrultulu ve su iletim hattına ait olan duvarı “Pomoeriumu ya da geniş bir alanı
kapsayan antik duvar kalıntıları” olarak tanımlar ve yapıyı kaleden 2000 ayak (758
m) mesafeye yerleştirirken285 kendisinden sonra kenti ziyaret eden yazarların söz
konusu uygulamaya ait tasviri neye dayanarak yaptığını anlamamızı sağlar. 1754’de
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Drummond, doğuda nehirden hatırı sayılır bir mesafede (muhtemelen yine aşağı
Buca yolu üstünde), tanımlaması konusunda kendinden çok emin olmadığını dile
getirdiği, yapısal olarak göz zevkine hitap etmeyen ve işlevsel bulmadığı, suyolu
(aquaeduct) olabilecek bir duvarın kalıntılarının uzanmakta olduğunu aktarır286.
Elbette burada önemli olan nokta söz konusu tarihte sistemin bir su yoluna ait
olabileceğinin tartışılıyor olmasıdır ki bu konu takip eden yıllarda gezgin yazarlar
arasında tartışma konusu olmayı sürdürmüştür. Bununla birlikte aynı duvarın, van
Egmont’un kenti ziyareti sırasında yakından görülmüş olmasına ve yazarların
birbirlerinden haberi olmasına karşın sadece antik bir duvar olarak tanımlandığı
görülür287.
Richard Chandler ise Anadolu ve Yunanistan yolculuklarına ait kitabında bu
su iletim hattından, yüzeylerin kaybolduğu, sert çimento ve moloz yığını olarak söz
etmektedir288. Chandler, kitabının başında tanımlamaya çalıştığı kalıntıların, “Meles”
(Yeşildere) nehrinin aktığı derin vadinin ötesinde, şehri belli bir mesafede çevreleyen
fakat çökmüş, pomoerium duvarına ait parçalar olduğunu varsaymıştır289. Ancak yine
aynı kitapta Chandler’ın yapıyı yakından gördüğü ve kendi dip notunda duvarı şehrin
yukarıdaki bölümlerine su ileten bir su yolunun (aqueduct) parçası olarak
nitelendirdiği anlaşılır290.
1752’de kenti ziyaret eden Stephan Schultz, yakından görme şansı bulduğu ve
bir su kemeri olma ihtimalinin zayıf olduğunu söylediği yapının Türkler tarafından
Karakapı olarak tanımlandığını belirtmektedir291. Arundell ise Smyrna’dan Buca’ya
giderken, hem yukarı hem de aşağı yolda, Chandler’ın pomoerium duvarı olarak
varsaydığı, eski bir duvardaki açıklığın içinden geçmiştir. Duvarların korunmuşluğu
ile ilgili benzer gözlemlerde bulunur ama buna ek olarak yine bu alanda (aşağı Buca
yolu), 19. yüzyılın başında yerel halk arasında hatırasını koruyan bir kapıdan söz
eder. Arundell ayrıca Chandler’dan farklı olarak; “belki duvar Meles'in üzerindeki
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taşlık bir kayalığa dik bir biçimde oturtulmuş olabilir fakat besbelli ki bu duvar
savunma için tasarlanmamıştır; künkler orijinal işlevini açıkça göstermemiş olsa bile
kemerler derhal böyle bir düşünceye (sur duvarı) engel olur” notunu düşerek sistemin
işlevinin savunma değil, şehre su taşımak olduğu kanısını paylaşmıştır292.
Karapınar Su Yolu ile ilgili bir diğer tespit Prokesch Ritter von Osten’e aittir.
Araştırmacı Kervan Köprüsü üstünde başlayan ve Buca’ya doğru uzanan gezisini
aktarırken aşağı Buca yolundaki yapıyı Bizans Dönemi’ne ait bir su iletim hattı
olarak tanımlamıştır. Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise von Osten’in de neredeyse
zeminde yer alan künkleri görmüş olması ve duvar ile birlikte ilerlediklerini
aktarmasıdır293.
Weber’in 1835 yılında kenti ziyaret ettiğini düşündüğü William John
Hamilton da tıpkı diğer seyyahlar gibi Karapınar Su Yolu’nu görmüş ve yerinde
inceleme fırsatı bulmuştur. Anadolu, Pontus ve Ermenistan üzerine yaptığı
incelemelerin derlendiği kitap, Karapınar Su Yolu ile ilgili birçok ayrıntıya ışık
tutmuştur. Her ne kadar Weber, çalışmayı zayıf bulmuş olsa da 294, Kadifekale’ye
uzanan doğu batı doğrultulu hattın Buca sırtlarındaki takibini, kitabında tamamını not
düşmediği Hamilton'un değerlendirmelerini esas alarak yapmıştır. Çünkü Hamilton,
Karapınar Su Yolu’nun, Arapderesi (Gökdere) Vadisi’nin batısında kalan bölümünü
Weber’den yaklaşık otuz yıl önce, neredeyse başından sonuna kadar takip etmiş ve
gördüklerini kısaca özetlemiştir. Hamilton, Smyrna’nın çevresini tanımlarken
üzerinde durduğu ve duvar olarak nitelendirdiği hattın, neredeyse 2 mil (3.21 km.)
uzunluğunda olduğunu ve Smyrna’dan Buca’ya giden hem yukarı hem de aşağı
yolları zaman zaman çökmüş ve sekteye uğramış olduğu halde geçtiğini anlatır295.
Bununla birlikte hattın Buca’nın üstündeki tepelerin doğu bitiminden, herhangi bir
görünür neden yada amaç olmadan, yamaç üzerinde kuzeyden batıya keskin bir açı
yaparak başladığı bilgisini ve bunun ötesinde sözünü ettiğimiz yapının Smyrna’da bir
su kemeri olarak adlandırıldığını yine ilk olarak Hamilton’dan öğreniyoruz296.
Hamilton hattı doğudan batıya takip ederek, Weber’in haritasında işlediği Buca
yukarı yoluna ulaşır (Şekil 21). Burada, Pococke’un hattın başlangıcı olarak addettiği
292

Arundell, Asia Minor, s. 404.
von Osten, Smyrna, s. 81.
294
Weber, s. 8.
295
Hamilton, s. 55.
296
Hamilton, s. 56.
293

69

kalıntıları görür ve yolun geçtiği derin vadinin kemerler vasıtası ile geçildiği notunu
düşer. Hattın batı yönde vadiyi geçerek ulaştığı tepenin yüksekliği 161 metredir.
Burada ise kare planlı bir bina ya da kulenin izlerinin varlığına dikkat çekmiştir. Bu
noktada ilginç olan detay, Weber’in sözünü ettiği, yüksekliği 4.8 metreye, uzunluğu
ise 140 metreye ulaşan297 ve aşağı yolun üstünden geçen hat ile ilgili hiçbir detaya
değinmemiş olması buna karşın hattı takip ederek, dere yatağının 300 (91.44 m.) ya
da 400 (121.92 m.) feet üstünde ve yerden neredeyse yarım mil yükseklikte trakit
uçurumun

kenarında

son

bulduğunu

paylaşmasıdır298.

Hamilton'ın

değerli

tespitlerinde oturtamadığı yegane konu tespit ettiği hattın bir su kanalı işlevi taşıması
durumunda, tepenin etrafındansa neden tepenin en yüksek kısmından taşındığı ve
bununla birlikte başladığı tarafta bir su yada pınarın suretinin olmayışıdır. Oysa
yukarıda da irdelediğimiz gibi Pococke kaynağın çok daha ileride olduğunu daha
önce söylemiştir.
Bugün İzmir'in su yolları ile ilgili bütün çalışmalar Weber’in planları ve konu
üzerine düştüğü notları mihverinde şekillenir. Weber’in 19. yüzyılda İzmir’in su
yolları henüz tam anlamı ile bütünlüğünü yitirmeden önce, hiç kuşkusuz yukarıda
andığımız yazarların notlarını da dikkate alarak oluşturduğu temel su yolları planı,
mühendislik açısından detaydan yoksun olsa da, bugün takibi mümkün olmayan
unsurları da barındırdığından temel başvuru kaynağıdır. Bununla birlikte Weber'in
görüşlerini hem günümüz araştırmaları ile hem de Antik Dönem mimari esasları
üzerine düşülen notlar ile birlikte okumak faydalı olacaktır.
Weber’in oluşturduğu plan ve kesitler esas alındığında 3.3 km uzunluğundaki
Karapınar ters sifonunun başlangıcı bugün Ufuk Mahallesi olarak anılan alanın doğu
sınırını teşkil eden, 188.8 m seviyesindeki noktaya tekabül etmektedir. Hellenistik ve
Roma ters sifon sistemlerinde genel teamül, aşılacak topografyanın elverişli üst
seviyesine (yani hattın taşıdığı suyu aşılacak vadinin diğer kıyısında karşılayacak
havuzdan yüksek bir noktada) bir kolektör haznesi inşa edilerek hattın suyunun
büyük bir yükselti kaybına uğramadan toplanması yönündedir. Sistemin çalışma
prensibi ve Vitruvius’un betimlediği teknik donanım dahil Hellenistik ve Roma
Dönemleri ters sifonlarının benzer şekilde işledikleri söylenebilir. Sistemin ters sifon
geçişini yaptığı vadinin başında, Karapınar sisteminde kullanıldığı öngörülen bu
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aktarma havuzu yer alıyor olmalıdır. Bu konuda Weber’in notları incelendiğinde söz
konusu alanda bir çökeltme havuzunun varlığını kendisinin de aradığı fakat sonuç
alamadığı anlaşılmaktadır299. Kapalı boru sistemlerinde su ile birlikte gelen tortu
ciddi bir sorundur ve söz konusu hazneler suyu hattın geliş yönünde alarak katı
maddelerin dibe çökmesine olanak tanıyacak bir havuz olarak da değerlendirilir.
Genellikle dörtgen yada kare plan özelliği gösteren bu yapılar suyun ve basıncın
yeniden düzenlendiği birimler olmaları açısından hayatidirler. Smyrna örneğinde bu
havuzdan aşağıya doğru yönelen alt yapı ile ilgili ayrıntılara ulaşılamadığından,
pişmiş

toprak

boruların

yamacı

izleyerek

166.6

m

seviyesine

alçaldığı

düşünülmektedir. Ancak farklı antik sistemlerden günümüze ulaşan benzer
uygulamalara dayanarak hattın toprağın altından gitmesi sağlanarak sıcaklıktan
kaynaklanan genleşme ve topografyadan kaynaklanan engellerden korunmaya
çalışıldığı ve belirli aralılarla taş bloklar ile desteklenerek tepe aşağı kaymalarının300
önüne geçilmeye çalışıldığı düşünülmektedir.
Weber Karapınar Su Yolu’nun ilk kalıntılarını ise 166 metre kotunda, modern
haritalara göre bugün Ufuk Mahallesi olarak anılan alanda tespit etmiştir (Şekil 3).
Burası Pococke’un hattın başlangıcı olarak tanımladığı ve Hamilton tarafından da
Buca’ya giden yukarı yol üzerinde tasvir edilen kemerli duvarların olduğu yerdir.
Weber duvarın yüksekliğini 4,5 metre, genişliğini 2 metre ve uzunluğunu ise 3 metre
olarak vermektedir301. Duvarların inşasında moloz taş ve kaba kumla karılmış kireç
harcı kullanılmış, cephe yüzeyindeki taşlar kabaca kare şekli verecek şekilde
kesilmiştir302. Weber’e göre ilk kalıntıların batısında, muhtemelen bugün Çamlık ve
Mehtap Mahalleleri’nin paylaştığı alanda kalan 161 m. kotundaki tepeye, 4,5 metre
yüksekliğe ulaşan 115 metre uzunluğunda bir duvar ile ulaşılmıştır. 2 metre
genişliğinde inşa edilen bu duvar, 142 metre kotundaki yukarı Buca yolunu iki kemer
vasıtası ile geçer ve bir üçüncü kemer de bu ikili sistemin beş metre ilerisinde yer
alır. Bugün Yıkıkkemer adıyla anılan meydan adını olasılıkla Karapınar Su Yolu’nun
10 metre genişliğindeki yolu geçmek için kullandığı bu strüktürden almıştır. İlk taş
boruların duvarın ulaştığı bu tepe üstünde tespit edildiği bilgisini yine Weber’den
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öğreniyoruz. Bu çevrede bulunan bazı boruların üst kısmı yuvarlaktır ve trakit
taşından yapılmışlardır303. Weber bugün Çamlık ve Mehtap Mahalleleri sınırları
içinde kalan tepe üstünde bir kulenin varlığına işaret eder ama kesin sonuç için kazı
yapılması gerektiğini söyler. Belki de Weber’in dikkatini kule yapısına çeken şey,
Hugh Edwin Strickland’ın Smyrna çevresinde yaptığı jeoloji araştırmasındaki
çizimlerdir. Strickland’ın çalışmasında304 Smyrna çevresine ait harita ve kesitler
aktarılmaya çalışılmıştır (Şekil 22). Söz konusu çalışmada yer alan kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu 2 numaralı kesitte hem aşağı Buca yolunun geçtiği alandan
Pagos’un batıya bakan cephesinin bir bölümünün trakit yapısı gözükmekte hem de
aşağı Buca yolunun üstünde pomoerium olarak nitelendirilen oluşuma ait kule
yapısının kesite yansıyan görünüşü betimlenmektedir.
Hamilton’ın da üstünde durduğu kule yapısı eğer su iletim hattının bir
parçası olarak değerlendirilirse bu yapıyı, pişmiş toprak borulardan oluşan su iletim
sistemlerinde yön değiştirme, kollara ayrılma, boru içindeki havanın atılması, arızalı
kesim kontrolü gibi işlevlerin ötesinde, özellikle boru hatlarının gereksiz basınçlara
maruz kalmasını önlemek görevini bugünkü maslaklara benzer biçimde üstlenmiş
olan305 bir su kulesi olarak ele almak mümkündür. Osmanlı Dönemi’nde “su terazisi”
olarak anılan bu uygulama, Roma Dönemi’nde Pompei gibi kentlerin su temini
sistemlerinde de kullanılmış olmakla birlikte, en yaygın biçimde Osmanlı
Dönemi'nde kullanılmıştır306. Ancak günümüzde böylesi bir sistemin mevcut
yüksekliklerde kullanılamayacağı görüşü de hakimdir. Smyrna ve Pergamon gibi
derin sifonlarda basınçlar çok yüksek olup azaltılmaları son derece caziptir ama
kulelerin 150 yada 200 m. yükseklikte olmaları, bu tip işlemlerin uygulanabilir
örneklerinin basıncın düşmesinin daha az elzem olduğu sığ sifonlarda görülür
olmalarından dolayı307 işlevsel olarak değerlendirilmemektedir. Bu noktada 188 m
kotunda ters sifon sisteminin başlangıcı olarak ön görülen alandan inerek Pagos
Tepesi’ne ulaştırılmaya çalışan suyun künkler içindeki basıncını 161 m kotunda inşa
edilen bir su kulesi ile yeniden düzenleyerek düşürmek, suyun 183.9 m kotuna
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ulaşmasını imkansız hale getireceğinden mevcut veriler ışığında amacına
ulaşmayacak bir uygulama olarak nitelendirmek mümkündür.
Bu tepeden batı yönünde ilerlendiğinde yükseltinin aşağısında 88 metre
kotunda, aşağı Buca yolu yer alır. Günümüzde bu yol Gürçeşme Caddesi olarak
kullanılmaya devam etmektedir (Şekil 3). Doğu yamaçtan, hattın uzandığı batı
yamaca kadar olan mesafe Weber'e göre 140 metrelik bir duvarla aşılmıştır. Doğu
yamacındaki duvarın başlangıcı yıkılmıştır. Buna karşın duvarın ulaştığı batı
yamacında ise 4,90 m. yüksekliğe ulaşan bir kısmın ayakta olduğu görülmüştür. Bu
büyük duvar 2 metre genişliğe ulaşan payandalarla desteklenirken, Weber nispeten
sağlam durumda olan 10 payandanın güneyde okunabildiğini kuzeyde kalanların ise
büyük ölçüde harap durumda olduklarını aktarır308. Bu noktada Pococke’un tasvirleri
de değerlidir: yazar aşağı Buca yolu üzerindeki tespitlerini tasvir ederken doğu-batı
doğrultulu duvarın içinde ortasından dairsel bir kanalın geçtiği, birbirine bağlanan
büyük kare taşlardan yapılmış bloklar görmüş ve duvarın içindeki bu hattının duvar
çok yüksek inşa edildiği halde, toprağın alçak olduğu yerler hariç çoğunlukla zemin
boyunca devam eden, zeminden çok az yukarda döşenmiş olduklarını aktarmıştır 309.
Pococke’un duvarların üst bölümünü incelerken bir iletim hattına dair işaret
görememesini de hesaba katarak yazarın tanımlamasında geçen bitişik nizamdaki taş
boruların ve zeminden yaklaşık 1.12 m yukarıda olduklarını aktardığı çok sayıda
pişmiş toprak künkün devşirme malzeme olarak yapının inşasında kullanıldığı
düşünülmektedir310.
Gerek aşağı Buca yolu (Gürçeşme) gerekse yukarı Buca yolu (Yıkıkkemer)
üzerinde yer alan kemerli strüktür, Vitruvius’un geniş vadiler için önerdiği, yamaç
aşağı yönlendirilen su hatlarında, suyun aşağı indiği noktada yolun olabildiğince düz
olarak devam edebilmesi için inşa edilen ve “κοιλία” 311 olarak adlandırılan “karın”
olmalıdır. Hat karşı yakadaki tepeye ulaşınca, bu karnın uzunluğu tepe düzeyine
yükselmek için kabaran suyun hızını azaltacaktır. Bununla birlikte dikkate değer bir
diğer önemli ayrıntı ise hem Weber’in hem de Pococke’un taş boruları fark ettikleri
noktalardır. Weber ilk taş boruları duvarın 161 metre kotundaki tepeye kavuştuğu
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alanda tespit eder312 (Şekil 3-21). Pococke ise muhtemelen kanal işlevini
kaybettikten sonra devşirme malzeme olarak yine ait oldukları kanal duvarında
kullanılan geçmeli büyük kare taşların izlerini aşağı Buca yolu üstündeki kemerlerin
yakınında tespit etmiştir313. Her iki alan Vitruvius’un, karın düzeyinin köşelerinde ve
tam dirseğin olduğu yerlerde, ortası delikli, kırmızı taştan bir blok yerleştirilerek
hattın iniş, çıkışlarında ve karın seviyesi uzunluğunun ilk ve son kısımlarında,
künklerin

taşın

getirmektedir

314

içiyle

birleşmesini

önerdiği

düzenleme

noktalarını

akla

. Bu sayede hattın parçası olan künklerin yerlerinden oynamamaları

sağlandığı gibi oluşması kaçınılmaz olan basınca karşı sistemin direnci arttırılmış
olur, aksi takdirde su basıncı dirseklerdeki künkleri patlatacaktır.
Bu konu hakkındaki bir diğer dikkate değer nokta ise dirsekleri güçlendirmek
için kullanılan taştır315. Vitruvius, VIII.6.8’de “lapis est ex saxo rubro in ipso
geniculo conlocandos” şeklinde aktardığı gibi birleşme yerlerinde kırmızı bir taş
kullanılmasını öğütler. Bugün Vitruvius’un “Mimarlık Üzerine 10 Kitap”
çevirilerinde, sistemde kullanılan taşın kırmızı tüf taşı olduğu yazılmıştır316. Bunun
sebebi büyük olasılıkla İtalya’da, Roma Dönemi’nde Saxa Rubra(kırmızı taş) bugün
ise Grotta Rossa (kırmızı mağara) bölgesi olarak anılan alanın adını günümüzde
halen görülebilir olan kırmızı tüf taşından almış olmasıdır317. Hodge, Vitruvius’un
“kırmızı taş” yorumunu muammalı olarak nitelendirmiştir318. Burada künk hattının
güçlendirilmesinde kullanılan kırmızı taş malzemenin porfir türü (somaki) çok sert
bir mermer olup olamayacağı sorusunu da dile getirmektedir319. Fakat yine Vitruvius
II.7.1 ve Vitruvius II.7.2’ye bakılacak olursa elde edilen tüf taşının koruma altında
iyi dayandığı ancak açıkta, ayaz ve kırağıdan etkilenerek ufalanıp dağılmak sureti ile
kullanılamayacak kadar zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada Vitruvius’un
önerisinden hareketle Karapınar örneği için kırmızı tüf taşı yerine Batı Anadolu’da
bulunduğunu bildiğimiz trakit kayaç kullanılmış olmalıdır. Weber'in İzmir’in Su
Yolları araştırması da hatta kullanılan taşların trakit olduğuna işaret etmektedir.
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Bununla birlikte gerek su yolunun inşasında gerekse diğer yapı faaliyetlerinde
Smyrna’nın yakın çevresinden temin edilmek sureti ile kullanılabilecek kayaçlar için
Hamilton’ın kısa görüşünden başlayarak 19. yüzyıl içinde İzmir ve çevresini
değerlendirmiş olan jeologların görüşleri de dikkate alınabilir. Hamilton,
Kadifekale’nin bulunduğu alanın, rengi nadiren griye dönen yoğun kırmızı trakit
porfir içerdiği yönünde görüş bildirir320. Jeolog ve doğa bilimci Pierre de
Tchihatcheff

de

değerlendirmektedir

İzmir
321

civarındaki

volkanik

taşları

trakit

olarak

. Naumann, ilk oluş zamanlarındaki yanardağ devinimlerinin

Anadolu yarımadasında büyük püskürük kütle adaları oluşturduğunu ve Anadolu’da
genellikle trakitlerin (tüf ve andezit) ağır bastığını belirtmektedir322. Akartuna ise
Kadifekale’deki

oluşumun

bir

kısmını

andezit

olarak

değerlendirmiştir323.

Vitruvius’un sözünü ettiği taşın, böylesine bir taşıyıcı sistem için, hem Smyrna hem
de diğer kentler özelinde tüf taşından daha dayanaklı bir seçim olan trakit olması akla
daha mantıklı gelmektedir. Bu konu hakkında Lewis’in tespiti de bu görüşü destekler
niteliktedir: “Vitruvius’un kaynağı (su kemerleri için) Yunanistan ise ve sadece
Pergamon’dan (Batı Anadolu’dan) sınırlı bir okuyucuyu hedef almışsa, bu kırmızı taş
anında yerel trakit yada andezit olarak tanınacaktır, her ikisi de dayanıklı volkanik
taşlardır ve hayranlık uyandıracak şekilde amaca uygundurlar ve pek çok yapı için
çokça kullanılmışlardır324”.
Karapınar hattı, Weber’in söylemi ile “Kokluca” yükseltilerinin batı sınırında
112 metre seviyesine dek uzanmaktadır. Hamilton notlarında Karapınar hattı ile ilgili
olarak “Meles’in sağ kıyısında, dere yatağının 300 (91.44 m.) yada 400 (121.92 m.)
feet üstünde ve diğer yaka ile yerden neredeyse yarım mil mesafede aynı yükseklikte,
trakit uçurumun son safhasında aniden son bulur” şeklinde bir not düşmüştür325.
Bugün bu alan Lale Mahallesi ve Çaldıran Mahalleleri arasında kalmaktadır. Hattın
buradan o günlerde Meles zannedilen Yeşildere’yi geçişi için ön görülen uygulama
ters sifon sistemi olarak anılmaktadır (Şekil 23). Buna göre sistem deniz
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seviyesinden 25.75 m yukarıda olan Yeşildere’nin üstüne konuşlandırılmıştır.
Weber’e göre muhtemelen hat yukarıda andığımız kayalığın güneyinden (106.7 m.
kotundan) geçmekte idi326. Bu düşüncenin oluşmasında ortalama 70 metre kotunda
tespit edilen 9.30 m. uzunluğunda ve 1.45 m. genişliğinde, taş boru hattının
oturtulması için kayalığa açılmış oyuk etkili olmuş olmalıdır.
Hat tepeden aşağıya dik bir doğrultu üzerinde inmiş, muhtemel yüksekliği 5
metre olarak anılan 2 kemerin taşıdığı “κοιλία” (karın) köprüsü üzerinden karşı
kıyıya taşınmış ve genel kabul gördüğü şekli ile Kadifekale’nin 183.9 m. kotuna
kadar çıkarılmıştır. Bunu yaparken hattın Kadifekale’de 184 m. yükseltiye çıktığı, su
köprüsü üzerinden geçişin de 30 m. yükselti civarında olabileceği dikkate
alındığında, taş borular azami 155 m mertebesinde, türünün en büyük su basıncına
maruz kalmıştır327. Bu durum kapalı künk sistemlerinin en büyük handikaplarından
biridir. Boru herhangi bir noktada, kaynağın ya da kullanım noktasının çok altında
bir düzeye inerse, su her 10 metrelik düşüşü için 1 kg/cm²'ye yakın bir basınç
meydana getirir328. Bu basınç Karapınar hattının Yeşildere’ye indiği noktada 15
kg/cm²'yi geçmektedir ve kritik olarak addedilen seviyenin çok üstündedir. Bu
basıncın vadiden karın üzerine inişinde, sistemin bağlı olduğu künklere zarar
vermemesi için köprünün başında ve sonundaki, Vitruvius’un “geniculus” olarak
tabir ettiği329 dirseklerde trakit bloklar kullanılmış olmalıdır. Künk hattı vadiyi
sifonla aştığı noktaya gelene kadar kat ettiği mesafede araziden kaynaklı eğrisel
değişimler geçirse de bunların hiçbiri geniculustaki gibi sert açı değişikliğine neden
olmadığından sistemi bir arada tutan bağlantılar bir bütün olarak kütleye direnç
gösterir330. Buna karşın sistemin yukarıda sözü edilen basınca dayanması için
Weber’in aktarımlarından çıkartılan sonuç ve Öziş'in ters sifon sisteminin tamamında
taş kullanılmış olması gerektiği yönündeki değerlendirmesi331 dikkate alınmalıdır.
Karapınar Su Yolu’nun basınçlı taşıyıcı niteliğinden ötürü künkler
içerisindeki hava suyun iletilmesini kısmen yada tamamen engelleyebilir. Hidrostatik
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basınç yanlış yada zayıf bir malzeme ile tesis edilmiş künklere zarar verirken,
özellikle taş kullanılarak imal edilmiş ters sifonlardaki çatlaklar basınçlı havanın
kaçmasına neden olarak suyun devinimine etki ederler332. Bununla birlikte Karapınar
Su Yolu gibi büyük hidrolik uygulamalar kat ettikleri mesafeler boyunca
topografyadan doğan pek çok dönüş yaparlar. Künk hattındaki basınç bu dönüşler
sırasında sıvının yön değişimine bağlı olarak ve hattın içindeki suyun iç yüzeyle
sürtünmesi nedeniyle düşer. Karapınar hattı üzerine hidrolik mühendisliğinin yaptığı
çalışmalarla uzunluğu 3.3 km olarak kabul geren ters sifona ait333 künk hattının
taşıma hacmi ve akış hızı yukarıda özetlenen handikaplar üzerinden farklı kurum ve
çalışmalarla hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmelerde su yolunun uzandığı
doğrultu büyük ölçüde Weber’in varsayımlarına dayandığından ve hat üstündeki ani
dönüşler, keskin giriş ve çıkışlar arkeolojik veriler ile ispatlanmadığından Karapınar
hattının akış hızı ve taşıma kapasitesinin hesaplanmasında yalnızca sürtünme
kayıplarına odaklanıldığı anlaşılmaktadır334. Bununla birlikte akış hızı ve taşıma
kapasiteleri üzerine yapılan çalışmalarda da ters sifon sisteminin uzunluğu, künk
hattının çapı ve maksimum derinliklerin farklı hesap edilmesinden kaynaklanan
farklılıklar gözlemlenmektedir. Buna göre 1999 yılında Akın Kosova tarafından
yapılan ve Prof. Dr. Ünal Öziş tarafından yönetilen yüksek lisans çalışmasında ters
sifona hizmet eden künklerin iç çapı 0.17 m olarak alınmış ve iç pürüzlülük k = 3
mm olarak kabul edilmiştir. Bu tabloya göre Karapınar ters sifonunun iletim
kapasitesi 7.5 l/s olarak hesaplanmıştır335. 2008'de Milorad Nikolic, Antik
Dönem’deki uzun mesafeli su künkleri üzerine yaptığı çalışmasında incelediği
Karapınar ters sifonunun uzunluğunu 4.000 m olarak almış künklerin iç çapını 0.23
m336 ve iç pürüzlülüğünü ise k = 4 mm olarak tanımlamıştır337. Buna göre sistemin su
iletim kapasitesi 15 l/s olarak hesaplanmıştır338. Burada göz önünde bulundurulması
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gereken nokta Karapınar Su Yolu’nun Weber’in ön görüşü ile Pagos Kalesi içerisine
yönlendirilmiş olduğunun kabul edilmesidir. Söz konusu mühendislik çalışmaları,
suyun ulaştığı son nokta olarak Pagos Kalesi’nin kurulu olduğu tepenin en üst
noktası olan 183.9 metreyi kabul etmekte ve vadinin karşı tarafında deniz
seviyesinden 188.3 m yükseklikte bulunan hazne ile olan bağlantıyı Weber’in bu
izlenimine göre tesis etmektedir. Oysa Yeşildere’yi geçen Karapınar Su Yolu'nun
Pagos Kalesi içerisine yönlendirilmesi hususunda arkeolojik yada teknik bir veri
yoktur. Bununla birlikte Weber, Karapınar Su Yolu’nun Pagos Kalesi’ne kadar
yükseldiğini düşündürecek herhangi bir taş ya da pişmiş toprak boru izi ve kalıntısı
da paylaşmamıştır. Ancak su iletim sisteminin şehre ulaştığı ve gelen suyun kamu
yapıları, çeşmeler ve evlere dağıtımını üstlenen castellum divisorium yapısının şehrin
en yüksek noktasında olması beklendiğinden339 183.9 metrelik yükseklik
yadırganmamıştır. Bununla birlikte başlangıç noktasının 188.8 m ve castellum
yapısının 183.9 m kotunda olduğu baz alınarak yapılan hesaplar sistemin hidrolik
eğiminin 0.13 % olarak tespit edilmesine yol açmıştır340. Nikolic çalışmasında,
Pergamon’daki Madradağ sistemi ile Smyrna Karapınar sistemi arasındaki teknik
benzerliklere vurgu yaparken iki örnek arasında akış hızındaki yüksek farklara da
dikkat çeker. Yazarın tespitine göre Madradağ sistemi saniyede 40 litre akış hızını
sahipken Smyrna Karapınar sistemi saniyede 15 litrelik akış hızına sahiptir. Bununla
birlikte birbirlerine yakın dönemlerde inşa edildikleri düşünülen iki ters sifon
sistemin künk çaplarının birbirine yakın olması ve toplam uzunluklarının 3.470
metreye 3.300 metre olduğu düşünüldüğünde her iki uygulamanın başlangıç ve bitiş
yükseklikleri arasındaki farkın da birbirine yakın olması beklenmektedir341. Bu
şartların oluşması ve Pergamon’daki akış oranına ulaşılması adına suyun toplandığı
havuzun yeniden ele alınarak kolektör havuzunun Weber’in tanımladığı 183 metre
kotundan 35 metre yukarıda (deniz seviyesinden 218 m yukarıda) inşa edilmesi
gerektiği yazar tarafından önerilmektedir342. Söz konusu uyarlamanın tatbiki için
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Weber’in pişmiş toprak künklerin izini kaybettiği 188 m kotunun üstüne çıkmanın
gerekli olmadığı düşünülmektedir. Sistemin başlangıcı tıpkı Weber’in önerdiği gibi
188.8 m kotunda bırakılarak, sistem Kadifekale’ye ulaştığı noktada Pagos Kalesi’ne
tırmanmak yerine yazarın da planında betimlediği üzere 155 m. kotunda, bugün Hava
Şehitliği’nin güneyine tekabül eden alanda tesis edildiği düşünülen castellum
divisorium yapısında sonlandırıldığında, kolektör haznesi ile karşılayıcı hazne
arasındaki yükseklik farkının 33 m ulaştığı görülecektir. Bu koşullar altında
Karapınar sisteminin iki ucu arasındaki hidrolik eğim 1.02 % seviyesine ulaşacak ve
Pergamon’un akış hızına yaklaşılmış olacaktır.
Suyun Kokluca yükseltilerine ulaştıktan sonra izlediği yol üzerine uzlaşılan
bir güzergah olsa da, kaynağın Arapdere Vadisi’ni geçişi ile ilgili bilgilerimiz
sınırlıdır. Weber, hattın kaynağını tespit etmek adına yaptığı araştırma sonunda
kaynağın, Portara (Büyük Kapı) olarak adlandırılan kayalık tepe geçidinin bir saat
uzağında ve 750 m. yükseklikte olduğu sonucuna varmıştır343. Bu mevki günümüzde
Orcanlar olarak bilinmektedir (Şekil 24). Portara yaklaşık 8 m. genişliğinde ve 4-5
m. yüksekliğinde344, 600 m. kotunda kayaya oyulmuş bir geçit niteliğindedir. Ancak
bu ilginç oluşumunun yanı sıra söz konusu mevkii Karapınar Su Yolu’nun işleyişinin
kavranması adına değerli ipuçları da barındırmaktadır.
Weber yüzey araştırması sırasında, Tahtalıköy’den (bugünkü adıyla
Kaynaklar) Portara’ya doğru ilerlerken Orcanlar Sırtı yamacında bir kanal tespit
eder. Kanalın yan duvarları harçsızdır ve sıradan moloz taşla oluşturulmuş olup 0.30
ila 0.40 m arasında bir yüksekliğe sahiptir. Sistemin iç duvarları harçla sıvanmıştır.
0.42 m olan kanal genişliği Weber’in ziyareti sırasında kireçle dolmuştur. Yamaç
boyunca devam ettiği anlaşılan kanalın paralelinde sonradan ilave edilen pişmiş
toprak bir künk hattının bulunduğu anlaşılmaktadır345. Weber’in zeminden hemen
yukarıda tanımladığı bu sistem teknik oluşumu ve işleyişi sebebiyle Romalıların
substructio adını verdikleri altyapıyı çağrıştırmaktadır. Landels bir tepeyi aşmak
gerektiğinde izlenebilecek yolları tanımlarken bu oluşumu dış yüzeyi taştan, içi
molozla doldurulmuş, kanal yatağını ve kenarlarını oluşturan ince taş parçaları ve su
geçirmezliği sağlayan çimentodan iç kaplaması ile geniş ve alçak bir duvar olarak
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tarif eder. Bu kanal oluşumu Roma’nın sıklıkla başvurduğu bir alt yapı düzeneğidir
ve yeterli işçi ve yakınlarda imalata uygun taşlar varsa, açık sistemle işleyen
kanalların temeli olan akış için eş yükselti eğrilerinin izlenmesi prensibini gözetir346.
İmparatorluğun İtalya’daki çeşitli vilayetlerinde bu düzenlemenin metrelerce
yükselebildiği bilinmekle birlikte Hodge, çoğu kez su yollarının toprak dolgular
kullanılmadıkça substructio ile yerden bir kaç feet (0.38 m) yukarda taşınması
gerektiğinde doğduğunu aktarır347.
Gerek Portara’ya çıkarken tespit edilmiş olan uygulama ve paralelindeki
pişmiş toprak künkler gerekse Portara eşiği geçildikten sonra doğu yönde 10 m
uzandığı anlaşılan, kireç taşı malzemeden üretildiği aktarılan 0.60 m derinliğe ve
0.50 m genişliğe sahip kanal, sistemin ilk inşasının ardından farklı dönemlerde elden
geçirildiğini göstermektedir. En basit hali ile Karapınar Su Yolu, inşa edildiği ilk
dönemde Hellenistik mühendisliğin etkisi ve komşu Pergamon’daki başarılı
uygulama örneği nedeniyle bütünüyle künkler üstünden işleyen kapalı sistem bir
iletim ağıdır. Yüksek basınç prensibi ile işleyen sistem yukarıda da değinildiği gibi
taş boru ters sifonla Yeşildere’yi (Kaleon) geçer. Dolayısıyla Weber’in Portara’da
ve hat üzerinde farklı noktalarda tespit etmiş olduğu künklerin, hattın ilk işleyiş
prensibine ait oldukları ve çaplarındaki değişikliklerin farklı dönemlerde sistemin
işlerliğinin devamlılığı için yapılan tamiratlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Weber’in tanımladığı substructio benzeri düzeneklerin taşıdığı kanallar ise
daha geç bir uygulamanın eseri olarak gözükmektedir. Bu görüş Roma’nın eşyükselti
eğrilerine mahkum olan kanal inşaatlarının topografyaya ve ağır mali kriterlere bağlı
yapısından kaynaklanmaktadır.
Mevcut şartlar ışığında süreç şu şekilde işlemiş olmalıdır. Karapınar’ın 750 m
kotundaki kaynağından Kadifekale’deki 183.9 m kotuna kadar olan 30 kilometrelik
mesafeyi aşması için önünde düzenli olarak alçalan vadi oluşumlarında ziyade
yüksek tepeler ve sırtlar uzanmaktadır. Öyle ki Karapınar Su Yolu önce güneybatıya,
sonra kuzeydoğuya ve ilerleyen süreçte tekrar batıya dik dönüşler yapmaktadır.
Kanalın bazı bölümlerinin, ağır yağış ve toprak kayması nedeniyle yıkılması
tehlikesini önlemek için kaya tabakasının ya da çok sert bir toprak katmanının
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üzerine inşa edilmesi gerekliydi. Bu durum inşaatın yapım süresini muazzam şekilde
uzatacak, malzeme ve işçiliğin çok pahalıya gelmesine neden olacaktı.
Roma’da serbest akış prensibine dayanan, yüksek maliyet ve işçilik isteyen
kanal sistemine hattın uzandığı güzergahta işlerlik kazandırmak dönemin teknik
donanımı düşünüldüğünde mümkün gözükmemektedir. Substructio kendine geniş
manada Roma İmparatorluğu sınırlarında yer bulan bir uygulamadır ve Akpınar Su
Yolu’nda açıklanacak açık kanal sisteminin bir parçasıdır. Bu bağlamda Weber'in
yan yana gördüğü kanal ve künk uygulamalarının farklı dönemlerde inşa edildikleri
ve ilk su iletiminin künkler vasıtası ile yapıldığı düşünülmektedir.
Geç Hellenistik Dönem’de uç uca eklemeyi kolaylaştırmak için bir ucuna
doğru daralan pişmiş toprak borular olan tubuli fictiles büyük bir olasılıkla çömlekçi
çarkının üzerinde yapılıyordu, bu nedenle de boruların uzunluğu yaklaşık 1- 1,2
metreden daha fazla olamıyordu348. Bu künklerin cidarları, basınca ve dışarıdan
gelebilecek herhangi bir müdahaleye karşı mümkün olduğunca kalın üretiliyordu.
Vitruvius künklerin kalınlığının en az iki parmak (3,7 santimetre) olması gerektiğini
söyler349. Pişmiş toprak künkler ölçüleri yönünden çeşitlik gösterebilirler bununla
birlikte cidarlarının farklı kalınlıklarda olması söz konusu borunun basınç altında
çalışan bir sistemin parçası olup olmadığını belirleyen en basit veridir350. Bugün su
iletim hattının takibi mümkün olmayan ancak Weber’in araştırmasında ortaya
koyduğu pişmiş toprak öğeler, Yeşildere’ye inen ters sifonun konumlandığı yerde
0.06 m,

Kançeşme Sırtını351 indiği alanda 0.065 ve Kaynaklar civarında yani

yaklaşık 360 m yükseklikte 0.045 et kalınlığına sahiptir. Bu veriler ışığında hattın
yüksek basınç prensibinde inşa edildiği ve çeşitli dönemlerde tadilat geçirdiği açıktır.
Bu tip sistemlerde su yollarının çok sık tamir edildikleri bilinmektedir. Su
yolları için sıklıkla dile getirilen bakım işlemleri, zaman almaları ve maliyetli
olmalarının yanında eğer söz konusu hat basınç prensibiyle çalışan bir ters sifon ise
aynı zamanda tehlikelidir de. Sistemin bakım durumunda boşaltılması ve
temizlenmesi çok hassas bir süreci gerektirir. Tamamen boşalan künk hattına suyun
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yeniden verilmesi kademeli olarak gerçekleşmelidir aksi bir durumda boş olan künk
içerisinde hareket eden kuvvetli akımın vuracağı dik açılı dönüşler bağlantılı
oldukları künkleri yerlerinden oynatacak ve belki de tamamen parçalayacaktır352.
Ayrıca su sisteme karışmaya başladıktan sonra ani bir kararla oluk kapaklarının
kapatılması künk içerisinde hareket eden su kitlesiyle ani bir basınç dalgası yayar,
artan basınçla oluşan dalgalanma künk sistemine ciddi zararlar verir. Bu durum
modern mühendisliğin de sorunlarından biridir, modern dönemde su çekici olarak
adlandırılır353.
Bu ve benzeri durumlar için Vitruvius spiritus kuvvetini colliviaria ile
hafifletmekten söz etmektedir354. Vitruvius’un üstü kapalı bir biçimde colliviaria
olarak tanımladığı araç ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Bir kısım görüş söz konusu
basıncın düşmesi için pişmiş toprak ve taş künklerde belirli aralıklarla görülen
açıklıklardan faydalanıldığını355 ve bu tekniğin Vitruvius’un sözünü ettiği colliviaria
olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre hat boyunca yüksek bir basınç
dalgalanması olması durumunda bu açıklıkların üzerinde yer alan tıpalar açılarak
sistemin zarar görmesi engellenmektedir. Hodge’a göre künkler üzerinde belirli
aralıklarla yerleştirilen boşlukların, emniyet valfı olarak kullanılması ve sistemdeki
su basıncını düşürmesi mümkün olmayıp bu açıklıklar bir tahliye musluğu olarak
işlev görüyor olmalı ve muhtemelen sistemin bakımı sırasında, biriken kalsiyum
karbonat çökeltilerinin temizlenmesinde kullanılıyor olmalıdır356. Fahlbusch
künklere açılan bu deliklerin kalker kabuklanmasının sıcak sirke ile temizlenmesine
olanak sağladığını öne sürmektedir357. Bazıları da vitruvius'un "colliviaria" tanımıyla
bağdaştırmaktadır358.
Bununla birlikte colliviaria’nın ne olduğuna ve nasıl çalıştığına dair başka bir
hipotez daha vardır. Bu hipoteze göre sifon mantığıyla işleyen sistemlerde
colliviaria, su yolunun hidrolik eğiminde belirli aralıklarla künkleri açık hava
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tanklarına kadar yükselten kulelerdir359. Bu temelde, künk içindeki hava
boşluklarının ve kabarcıklarının tahliyesinde kullanılan basınç kuleleri colliviaria
olarak adledilebilirler360. Bu tanım, Karapınar hattının Çamlık ve Mehtap Mahalleleri
arasında, 161 metrelik yükselti üstündeki geçişinde yer alan basınç kulesinin (su
terazisi) colliviaria olarak tanımlanmasını sağlar. Bununla birlikte Vitruvius’un
eserinde söz konusu terim ile ilgili olarak yapılan açıklamaların çevirileri sıkıntılıdır.
Anlaşıldığı kadarıyla colliviaria doğrudan venter köprüsünde hava basıncını
düşürmeye yönelik bir uygulamadır361. Benzer bir problem Türkçe çeviriler için de
geçerlidir. Doğrusu sözcüğün yazımı bile başlı başına tartışma konusudur362. Henüz
üzerinde uzlaşılmış herhangi bir tanımı bulunmayan bu araç yada uygulama için
yukarıda kuleler ile ilgili olarak tanımlanan işlev Vitruvius’un hedeflediği amaç için
çok uygun gözükmektedir. Bununla birlikte Vitruvius’un söz konusu kavramın
ısrarla venterde uygulanması yönündeki telkini ve bunu kolay bir işlem gibi
tanımlanması, kavramın uygulama alanını daraltarak büyük bir konstrüksiyon
olmaktan uzaklaştırmaktadır.
Pişmiş toprak künklerin çömlekçi çarkında şekillendirilmeleri sebebiyle
ulaşabilecekleri maksimum uzunluk aşağı yukarı belli olduğundan uzunluk tespiti
sağlanmış bir hat boyunca ortalama ne kadar parçaya ihtiyaç duyulduğu
belirlenebilir. Künkler arasındaki bağlantılar uygun biçimde yapıldıktan sonra tıpkı
taş bağlantılarda olduğu gibi bağımsız parçalar blok bir görüntü yaratır. Bu durum
sistemi oluşturan öğelerin miktarının kavranmasını engeller. Örneğin Hodge’a göre
Pergamon su yolunda yaklaşık 200,000 bağlantı öğesinin kullanılmış olması
gerekmektedir363. Benzer bir durum Karapınar hattı için de geçerli olmalıdır.
Landels'in künkler için verdiği 1 metrelik ciddi uzunluk kabul edildiğinde ve
sistemin taş bağlantılı ters sifon bölümü de hesaba katılmadığında karşımıza 27.000
parçadan oluşan dev bir imalat çıkmaktadır. Künklerin maksimum uzunluğunu 70 cm
üzerinden değerlendiren (bu durumda ortalama 38,500 parçanın kullanıldığını
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öngören) gözlemler de vardır364. Bu çapta bir üretimin gerçekleştirilmesi için kentin
atölyelerinin bir süre için yalnızca bu projeye hizmet ettiklerini düşünebiliriz.
Karapınar hattında künk iletim hattının kullanılmasının birkaç temel sebebi
vardır. Öncelikle inşa edildiği düşünülen dönemde, yakın çevresindeki benzer
örnekleri ile birlikte değerlendirildiğinde pişmiş toprak künkler maliyeti en uygun ve
imalatı en hızlı malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte yine aynı dönemde
Roma’nın kendine özgü hidro-mühendislik uygulamaları Batı Anadolu’yu etkisi
altına almamış ve Smyrna özelinde kentlerin bu tip inşa maliyetlerinin altından
kalkacakları şartlar henüz olgunlaşmamıştır. Uygulama yönünden taş kanallara göre
çok daha kolay inşa edilebilmekte, akış mekaniğinin temelini oluşturan eğimin
belirlenmesi ve uygun ölçülerde tutulmasında daha esnek şartlar sunmakta, projenin
konumlandırılmasında topografyanın dayattığı zorunlu şartlara ve eş yükselti
eğrilerine alternatifler üretebilmektedir365.
Künklerin taşıma kapasiteleri ile inşa ve bakım maliyetleri arasındaki orantı
günümüzde tartışma konusudur. Pişmiş toprak künk hatları Roma’nın aç- kapa kanal
sistemine göre çok daha hızlı tesis edilmiş ve çok daha ucuza mal olmuş olmalıdır.
Ancak ortada bir gerçek vardır ki bu da künklerin çapından dolayı taşıma oranlarının
Roma’nın kagir sistemlerine göre çok daha düşük olduğu ve kent içine taşıdıkları
sudan sağalan faydanın da bu bağlamda zayıf kaldığıdır.
Bu noktada hattın Smyrna’nın Roma egemenliği döneminde elden geçirilerek
şartlarında iyileştirilmeye gidildiği düşünülmektedir. Roma’nın tesis ettiği barış
ortamının getirdiği refah, yapıya uygulanabilecek müdahaleler için yeterli kaynak ve
su mühendisliği adına yeterli deneyimi sağlamış olmalıdır. Weber’in tespit etmiş
olduğu açık kanalların Akpınar Su Yolu’nun inşasından önce kentin artan su
ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk uygulamalardan biri olduğu düşünülmektedir.
Bunun temel sebebi substructio uygulamasının gerek uygulanış şekli gerekse
boyutları ile sunduğu basit görüntünün, İS 2. yüzyıldaki görkemli örneklerin hattın
bir kaç metre yükseltildiği görüntüsünden uzak oluşudur. Muhtemelen İS 1. yüzyılın
başlarında Roma’nın bölgedeki etkisiyle hattın taşıma kapasitesi ve verimliliği
arttırılmaya çalışılmıştır çünkü İmparatorluğun eyaletlerdeki su tedarikinin en iyi
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. İsmini Portara’dan aldığı anlaşılan Deliktaş Tepesi yakınlarındaki

kanal düzenlemesi olasılıkla yukarıda zikredilen koşulların bir sonucudur. Bu
oluşumun yapısının kavranabilmesi biraz da çevresindeki jeolojik faktörlere bağlıdır.
Karapınar/Arapderesi, Portara’nın bulunduğu yükseltinin yaklaşık 100 metre
aşağısında, Tozlu Tepe, Sivri Tepe ve Deliktaş Tepeleri’nin arasında uzanır.
Karapınar'ın suyu, Öziş’e göre Kuru Tepe ile Nif Dağı’nı ayıran Arapdere’nin
başındaki sağrıya yakın yerde, 750 m. yükseltide üç gözeden kaynar367. Bu alanla
ilgili önemli bir ayrıntı yine Weber’in notlarına yansımış, araştırmacı tarafından
kaynakların akış yönünün aşağısında bir bent yapısına ait olabileceği düşünülen
izlere rastlanmıştır. Bugün varlığına dair izlerin takip edilemediği uygulamanın
çevrede tespit edilen parçalar sebebiyle 2.60 m uzunluğunda, 0.53 m genişliğinde ve
0.56 m yüksekliğinde blok taşlardan imal edildiği düşünülmektedir368. Yazarın
blokları tanımladığı alan net olarak belirtilmese de uygulamanın kaynakların suyunu
tutmak ve düzenleyerek kanallara aktarmak üzere inşa edilmiş bir yapı olduğu
düşünülmektedir. Böyle bir uygulamanın bulunduğu konum ve Antik Dönem
uygulamaları yönünden işlerliği tartışmaya açıktır. Örneğin Vitruvius bir kaynağın
tespit edildiği alanlarda suyun çevrede kuyular kazılarak toprak altı kanallar
vasıtasıyla tek bir yere toplanmasını tavsiye eder369. Sözü edilen alanda kuyuların
açılmasına gerek yoktur çünkü alan yine Vitruvius’un tanımladığı gibi370 suyun
sağlıklı, tatlı ve bol olduğu dağ kesiminde yer almaktadır. Bununla birlikte Hodge'ın
dikkat çektiği bir nokta önemlidir. Yazara göre Vitruvius’un da üstünde durduğu
uygulamada kaynak noktasındaki kanallar bir başka pınarın sularını toplamak için
değil tespit edilmiş olan aküferin toprak altı yayılım havzasının sularına erişebilmek
için inşa edilmişlerdir371. Bu bağlamda en basit hali ile yapının Karapınar’ın ana
havza sularını ve belki batısındaki Kızıloluk Pınarı’nın sularını derlemek için inşa
edildiği söylenebilir. Öte yandan yapı Roma’nın katı uygulamalarından biri olarak
değil Hellenistik bir anlayışın eseri olarak oluşturulmuş olabilir. Bu anlayışın temel
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prensibi mümkün olduğunca çok su kaynağını kullanmak ve bunu en az fiziksel
gayretle yapmaya dayanmaktadır372. Bu bağlamda sistemin etkinliğini arttırmak
adına Sarmaşıklıtaş Pınarı’nın sularının da toplanarak Karapınar su iletim hattına
dahil edildiği söylenebilir. Bununla birlikte yukarıda tanımlanan blokların boyutları
da dikkate alındığında öngörülen yapının birçok kaynağı derleyecek ve suyun
oluşturacağı basınca dayanacak şekilde inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla bent olarak tanımlanan yapının Roma Dönemi’nde kaynakların
verimliliğinin arttırılmasına yönelik bir derleme yapısı olduğu ve Weber’in
Portara’ya çıkan eğimde ve 660 m kotunda 10 m kadar takip edebildiği kanaların bu
amaç doğrultusunda sisteme dahil edildiği düşünülmektedir.
Burada yine de aydınlatılması gereken nokta olasılıkla Roma Dönemi’nde
mevcut sistemi takviye etmek için yapılmış bu kanalların gerek statik gerekse
boyutları açısından Buca yükseltilerine kadar su taşımlarının anlamlı olup
olmadığıdır. Mevcut kanalın derinlik ve genişliği ayrıca yapının üstünde yükseldiği
set düşünüldüğünde 660 m kotundan başlayarak yaklaşık 300 m kotunda Kalabak
Tepe’nin eteklerine ulaşılması için düzenlemenin çok sayıda yumuşak ve geniş
kavisler içermesi gerekir. Bu durum yolu inanılmaz ölçüde uzatacağı gibi büyük bir
zaman ve maliyet kaybına neden olacaktır. Weber’in tanımladığı oluşumun,
Buca’nın kuzeydoğusunu sınırlayan Buca tepelerine kadar işlediği düşünülürse, bu
hattın Portara’dan çıktıktan sonra güneydoğu yönünde eşyükselti eğrilerini takip
ettiği, Kale Tepe olarak anılan yükseltinin güney yamacı boyunca ilerlediği,
Sadakoğlu Tepesi’nin kuzeybatısında kalan bölüme dönmek sureti ile Sadakoğlu
Tepesi’nin kuzey yamacını izlediği ve Karpuzlu Tepesi’nin kuzeybatı yamaçlarına
yaklaşık 450 m kotunda ulaştığı düşünülmektedir. Hat buradan mümkün olan tek
doğruyu izleyerek Karpuzlu Tepesi’nin güneybatısına iner, Karıksız Sırtı’nı dolaşıp
takribi 350 m kotundaki izohips eğrisini izleyerek önce kuzeye sonra geniş bir kavis
çizerek güneybatıya yönelir. Kartaltaşı Tepesi’nin güneyini dolaşarak kuzeybatıda
Kırtaş Sırtı’na ve dolayısıyla Buca tepelerine varmış olur. Hattın izlediği bu uzun yol
Portara'dan Buca tepelerine uzanan 14 kilometrelik bir ek mesafe anlamına
gelmektedir ki bu Roma mühendislik anlayışı içinde bile hedefe ulaşmak için büyük
bir zaman ve verimlilik israfı olarak gözükmektedir.
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Genel kanı, Karapınar sularını kayalık dere yatağının üst kotundan pişmiş
toprak künkler ile çıkarmak için Portara’nın kullanılmış olduğu yönündedir373.
İzmir’in suyolları haritası ve aktardıkları esas alındığında hattın bu noktadan Buca
sırtlarına değin uzanan olası güzergahı, Weber’in “Kaleh” olarak adlandırdığı ve
yüksekliğini 400 m olarak belirlediği noktanın (haritadaki konumundan ve
yüksekliğinden ötürü bugün Sivrikaya Tepesi olarak bilinen ve Kale Kayası olarak
da anılan yükselti olduğu sanılmaktadır), güneyinden 350 m kotunda geçiyor
olmalıdır (Şekil 24). Bunun için su iletim hattının 350 m kotunda, Çakalbağ
Tepesi’ni kullanarak İzmirlik Tepesi’ni ve daha sonra güneybatı yönünde Kartaltaşı
Tepesi’ni geçip, batıda Kırtaş Sırtı’nı değerlendirerek güneybatıda yaklaşık 300 m
yükseklikte Buca Tepeleri’ne ulaştığını, mevcut topografyaya ve Weber’in 1899
tarihli haritasını mevcut röperler üstünden yeniden değerlendirerek söyleyebiliriz.
Buca sırtlarına ulaşan hat, kuzeybatı yönünde ilerler. Haritada Buca’dan kuzeydoğu
istikametine yönelen ve Arapdere Vadisi’ne inen patikalardan birinin Karapınar
Hattı’nı kestiği görülmektedir. Bu patikanın günümüzde Cumhuriyet Mahallesi ile
Buca Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan ve geçmişte Petraloni374 olarak
adlandırılması mümkün olan sırtı tırmanmak sureti ile Arapdere Boğazı’na (300 m.)
ulaştığı, buradan kuzeydoğu yönünde (Deliceliboğaz Deresi)

Bornova Ovası’na

indiği düşünülmektedir. (Şekil 24) Bu noktadan sonra hattın yönünü doğal
topografyayı izleyerek 270 -300 m yükselti aralığında batıya çevirmesi ve Kalabak
Tepe (379 m.) ile Kokluca Tepeleri’nin güneye bakan yamaçları arasında
Yeşildere’ye doğru akması beklenmektedir. İzmir’in su yolları haritasına ve yazarın
aktarımına göre de bu noktadan sonra ilk duvar kalıntısına (166.6 m) kadar sekiz
vadi su kemerleri ile geçilmek yerine uzun zikzaklar yapılarak aşılmış olmalıdır.
Bunun mümkün olması için en olası güzergah; Petraloni Sırtı’nı geçtikten sonra,
Kalabak Tepe’nin güneyine inen, Kançeşme Sırtı ile Kokluca Tepeleri’nin güney
sınırı arasında kalan güzergahı takip etmek sureti ile Weber’in haritasında 220 m.
yükseklikte, Buca’dan kuzeydoğu yönünde Kokluca’ya giden ve muhtemelen bugün
Şirinkapı olarak bilinen mahalleye denk gelen mevkie dek uzanan yoldur. Karapınar
Su Yolu buradan Ufuk Mahallesi’ndeki 166.6 m. yükseklikteki ilk duvar kalıntılarına
dek güneybatıya yönelen izohips eğrisini izliyor olmalıdır (Şekil 3-21).
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tarihlendirilmesi sıkıntılıdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan elde edilen
verilerin değerlendirilmesi sonucunda MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısı ile MÖ 1.yüzyılın
ilk yarısı arasındaki bir zaman diliminde yapıldığını düşünmekteyiz. Söz konusu
tarihleme önerisinin yapılmasında bazı veriler etkili olmuştur. Bunların başında,
muhtemelen MÖ 2. yüzyılın başında kral Eumenes II’nin egemenliğinde375
Pergamon'da inşa edilen Madradağ Su Yolu gelmektedir. A. Trevor Hodge, Antik
Çağ’da boyutları ile ondan önce yada ondan sonra bir eşi olmayan 3.2 km
uzunluğundaki su yolunun, yaklaşık 200 m derinliğinde bir sifondan geçtiğini376
aktarırken, Karapınar örneğini görmezden gelmiş olur. Hodge’ın Madradağ Su Yolu
için dikkat çektiği nokta Smyrna örneği ile son derece ilginç benzerlikler sunar.
Hodge, Pergamon'daki Madradağ sifonu kesitini aktarırken, hattın ortasında iki
tümsek olarak tanımladığı, Çaputlu Tepe ve Kaleardı Tepesi’nden bahseder. Ona
göre bu planlama, sifona yalnızca dünyada bir eşi daha olmayan çarpık bir Wformlu kesit vermekle kalmaz aynı zamanda ciddi hidrolik problemler de üretir377.
Benzer bir planlama Karapınar hattı için de geçerli gözükmektedir. Hattın geçtiğini
düşündüğümüz Çamlık ve Mehtap Mahalleleri’ndeki 161 metrelik yükselti ile Lale
Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi’nin kuşattığı 112 metrelik yükselti ayrıca 3 km.
uzunluğundaki sifon da dikkate alındığında karşımıza benzer bir uygulama
çıkmaktadır.
Hodge’a göre bu uygulama ile ilgili tek sebep başka bir hidrolik faktör olan
statik basınç olarak gözükmektedir. Statik basınç su sütunu (basınç birimi) yüzünden
ortaya çıkar, bu yüzden ne zaman bir sifon künkü tümsek yada tepe üstünden geçse,
orada statik basınç daha düşüktür çünkü aslında doğal su seviyesinin çok altında
değildir. Merkezin etrafından dönmek yerine tepenin zirvesine çıkmak ve diğer
taraftan inmek, künk hattının büyük bir bölümünde statik basıncı düşürür378. Buna
karşın karın (κοιλία) üstünde yer alan künklerde ve geniculuslar üstünde statik
basıncı düşürecek hiçbir şey yapılamaz. Bu durum Madradağ için olduğu gibi
Karapınar hattı için de geçerlidir. Smyrna’daki uygulama Madradağ’daki uygulama
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ile olasılıkla birbirine yakın dönemlerin ve benzer bir mimari anlayışın eseridir.
Bununla birlikte Karapınar Su Yolu, büyük olasılıkla kral Attalos I’in hükümdarlığı
sırasında inşa edilmiş olan379 Attalos Su Kemeri ile de inşa mantığı açısından
benzerlikler taşımaktadır. MÖ 3. yüzyılın ikinci yarasında inşa edilen ve
Pergamon’un kuzeyinde kalan dağların içindeki pınar sularını şehre taşıyan Attalos
Su Yolu380 ile Karapınar Su Yolu arasında, gerek kat ettiği uzun mesafe gerekse
künk hattını destekleyen taş künkler ile inşa sistematiği açısından benzerlikler
bulunmaktadır. Elbette Attalos Su Yolu inşa edildiğinde bu mühendisliğin sınırları
yine Pergamon’lular tarafından Madradağ örneği ile zorlanmamıştı. Dolayısıyla
Karapınar Su Yolu’nun, mevcut örnekler ışığında ve Pergamon’daki mimari
tecrübeler ile bunun kente getirmesi kaçınılmaz olan maddi yükler de göz önünde
bulundurularak, Madradağ Su Yolu’nun mali ve uygulama yönünden (Attalos Su
Yolu’nu da dikkate alan) mütevazi bir tekrarı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla
MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısı Karapınar Su Yolu’nun imarı için en erken tarih olarak
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Titus’un egemenliğinin ilk yılında (MS 79/80),
Proconsul M. Ulpius Traianus'un, Değirmentepe’de konumlandığı düşünülen Zeus
Akraios Tapınağı civarına su getiren bir hattın yapımını tamamladığı381 bilgisine de
sahibiz. Kısık yakınlarındaki suları Smyrna'ya taşıyan ve kaynağından dolayı
Akpınar olarak adlandırılan bu hat gerek imar tarihi gerekse teknik özellikleri sebebi
ile Karapınar Hattı’nın inşa tarihi için üst sınır olarak değerlendirilmiştir.
Karapınar Su Yolu’nun inşası için düşünülen zaman aralığını, dönemin siyasi
konjonktürünü ele alarak daha belirgin bir şekilde irdelemek mümkündür. Pontus
Kralı Mithridates VI ile Roma Cumhuriyeti arasındaki savaş önemli bir dönüm
noktasıdır. Mithridates VI'nın MÖ 90 yılında Ephesos’u ele geçirmesi ile başlayan ve
Smyrna’nın hangi safta yer aldığı konusunda çelişkili bilgiler bulunan olaylar,
Mithridates'in MÖ 86 yılında Yunanistan seferinden yenilgi ile ayrılması ve Asia
Eyaleti’ndeki bu karışıklar sonucunda Mithridates ile savaşmak üzere Anadolu'ya
gönderilen komutan Cornelius Sulla tarafından Smyrna’nın özgür kent statüsünün
elinden alınmasına neden olur382. MÖ 1. yüzyılın ilk yarısında Smyrna ve Batı
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Anadolu’ya Mithridates VI’nın neden olduğu kargaşa imza atmışken, ikinci yarısında
bu kez Roma’daki siyasi çekişmeler damgasını vurmuş ve bölge bu çekişmelerden
etkilenmiştir383. Öyle ki Marcus Antonius, MÖ 31’de Aktium Savaşı’nda yenilinceye
kadar sürecek uzun soluklu iktidar mücadelesinde Smyrna ve bölge kentlerinin
zenginliğini kendi iktidar mücadelesinde kaynak yaratmak için kullanmıştır384.
Yaklaşık yüz yıl süren bu kargaşa ancak Marcus Antonius’u yenerek Roma
Devleti’nin tek hakimi olarak kalan Octavianus ile son bulmuştur385. Yukarıda kısaca
özetlenen bu siyasi belirsizlikte böylesi bir maddi yükümlülüğün altına girilmesi
oldukça zor gözükmektedir. Oysa MÖ 2.yüzyılda, Pergamon Krallığı’nın kontrolü
altında kalan kentlerden Smyrna, iç işlerinde özgür, vergi muafiyeti olan bir ticaret
ve liman kenti olarak varlığını sürdürmüştür386. MÖ 133’de Aristonikos’un başlattığı
isyan sırasında Roma’nın yanında saf tutan Smyrna, özgür kent konumunu
korumuştur, iç işlerinde serbesttir ve geçici de olsa bağımsız bir şekilde para basma
hakkı elde etmiştir387. Hatip M. Tullius Cicero, MÖ 78 yılında Asya eyaletine yaptığı
yolculuk sırasında Smyrna kentine uğramış ve bir söylevinde Smyrna’yı itibar olarak
Pergamon’un eşiti olarak saymıştır388. Bütün bu parametreler dikkate alındığında, söz
konusu su yolunun inşası için karşımıza MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısı ile MÖ
1.yüzyılın ilk çeyreği arasında bir zaman dilimi ortaya çıkmaktadır.
Hellenistik Dönem’de hidrostatik, su ve hava basıncının kavranmasının
ardından büyük çaplı ters sifon sistemlerinin kullanıma sokulduğu kabul edilirken
Smyrna da Karapınar Su Yolu ile bu bilimsel atılımın uygulayıcıları arasında yerini
almış gözükmektedir389. Karapınar su yolunun işleyişini ne kadar sürdürdüğü ile
ilgili bir sonuç için yakın çevresinde bulunan, benzer strüktür, çalışma prensibi ve
inşa tarihine sahip yapılar göz önünde bulundurulmalıdır. Yakın tarihlerde ve aynı
coğrafyada benzer koşullar altında üretilmiş olması sebebiyle Ephesos’ta İÖ 3.
yüzyılın ilk yarısında Lysimakhos tarafından inşa ettirilmiş olan su yoluna
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bakıldığında 1 km uzunluğundaki pişmiş toprak künk hatlı sistemin kaynak
rezervindeki düşüş ve alternatif su yollarının varlığı sebebiyle uzun süre
kullanılmadığı görülür390. Öte yandan alt yapısında benzerlikler taşıdığı Attalos
sistemi, temel ölçülerin belirlediği sınırlarda yaklaşık 500 yıl boyunca hizmet vermiş
olmalıdır391.

1.3.2. Akpınar Su Yolu

Akpınar Su Yolu’nda kullanılan, suyun kaynağından hedefe olan mesafeyi
aşmasını sağlayacak mühendislik tekniğinin tespiti, -inşa tarihine vakıf olmanın da
sağladığı avantaj sayesinde- Smyrna’nın ilk su iletim hattı olan Karapınar ile
kıyaslandığında daha kolaydır. Bununla birlikte hem sistem içerisinde topografyayı
aşmak için kullanılan yapıların günümüzde ayakta kalan örneklerinin zayıflığı hem
de bu hat üzerindeki geçmiş araştırmaların zayıf tasvirleri su yolunun işleyişi
konusunda mutlak tanımlamaların önüne geçmektedir.
Elbette Georg Weber, Akpınar Su Yolu’nun modern İzmir’in bitişik nizam
kent bloğu içinde bugün takibi mümkün olmayan planının kavranması konusunda
yine tek kapsamlı kaynaktır. Yukarıda da aktarılmaya çalışıldığı gibi sur içi
yerleşiminin modern yapılarla tamamen işgal edildiği antik Smyrna’da, söz konusu
su yolunun kaynağından şehre kadar olan kısmı da tahrip edilmiştir. Öyle ki bugün
Akpınar’ın yüzeye çıktığı yer dahi inşaat alanı içerisinde kalmaktadır. Yine de
mevcut plan ve tasvirlerin modern kent harita ve modelleri ile yeniden
yapılandırılması sonucu Akpınar sisteminin işleyişi konusunda bir strüktür yaratmak
mümkün olabilmiştir.
Akpınar Su Yolu için Karapınar’dan farklı bir yol izlenerek, sistemin işleyiş
mantığı inşa edildiği dönem üzerinden açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu
noktada yapıyı aydınlatmaya yönelik çalışmanın kilit noktasını, tespit edilmiş olan
iki yazıt oluşturmaktadır392. Bu yazıtlardan ilki, İmparator Titus’un egemenliğinin ilk
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yılında (İS 79/80) Asya Eyaleti’nde prokonsül olarak görev yapan, geleceğin
imparatoru Traianus'un babası M. Ulpius Traianus’un Zeus Akraios Tapınağı’na su
getirmek için bir su yolu ve kemerler inşa ettirmesi ile ilgili bilgi vermektedir393.
Cadoux’a göre bu sistem suyu Değirmen Tepe üzerindeki Zeus Akraios Tapınağı’nın
duvarla çevrili avlusuna getiriyordu394. Diğer yazıt ise yapımı tamamlanan su
yolunun Proconsul L. Baebius Tullus (İS 110/111) tarafından onarıldığını ortaya
koymaktadır395. Söz konusu su iletim sistemi aşağıda da irdeleneceği üzere boyutları
ile bakımı zor ve meşakkatli bir imar projesidir. Bu yapıyı düzenli bakımlar
sayesinde işler durumda tutmak da en az inşa etmek kadar masraflı ve sürekliliği olan
bir iştir. Bu bağlamda inşaatın tamamlanmasından otuz yıl sonra sistemin
onarılmasına dair bir yazıta rastlanılması doğaldır.
Tespit edilen yazıtlar, yapının inşa tarihinin ve suyun ulaştığı nihai noktanın
bilinmesini sağlarken sistemin kaynağını Weber’in araştırması ortaya çıkarmıştır
(Şekil 13). Akpınar’ın kaynağı günümüz modern yerleşimi Kısık’ın doğusuna
tekabül etmektedir396. Kaynağın Weber’in plan ve tasvirinden yola çıkarak Kısık
Tepelerinin hemen güneyinde yer alan Kocatarla Tepesi ile Pirinçli Dağı Tepeleri
arasında yeryüzüne çıktığı anlaşılmaktadır. Bugün alanda suyun nasıl derlendiğine
dair bir iz olmasa da Weber’in basit tasviri sistemin nasıl işlediği hakkında yeterli
bilgiyi vermektedir. Yazar 1.80 m çapında ön bölümü yıkılmış ve sert bir harcın
moloz taşla birlikte kullanıldığı, kubbe biçimli bir pınar yapısının kaynağı
çevrelediğini aktarır. Su önce küçük bir gölette toplanmakta ve uzun bir duvar
kaynağı vadinin alçak bölümünden ayırmaktadır397. Bu basit bir tasvir değerlidir.
Weber’in görmüş olduğu yapı muhtemelen Roma Dönemi’nden çok daha geç bir
döneme aittir. Ancak kaynağın yüzeyle buluştuğu yerde yapılan düzenleme yapının
dönemi, tekniği ve çapı değişse de varlığını bir şekilde sürdürdüğünün ispatı
niteliğindedir. Kaynağın tespit edildiği yerde yapılan bu uygulama kuşkusuz sistemin
inşa edildiği düşünülen Roma Dönemi’nde de alana tatbik edilmiş olmalıdır. Çünkü
kaynağın tespiti ve verimli kullanımı en az hattın kendisi kadar hassas bir
düzenlemeyi gerektirir. Suyu taşıyacak hattın inşası projenin yalnızca yarısını teşkil
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etmektedir. Diğer yarısı ise hem yıl boyunca verimli hem de azami oranda kaliteli
kaynağın tespit edilmesi işidir. Suyun niteliğini saptamak gelişmiş bir gözlem
yeteneği gerektirir398.
Su kaynağı aramada uzman olan kişi Yunancada hydroskopos, Latincede ise
aquilex olarak anılmakta ve bu kişilerin varlığı sadece genel literatürden edinilen
bilgilere dayanmaktadır. Aranılan doğal kaynağa ulaşmak her zaman Akpınar
örneğindeki kadar kolay değildir. Kaynağın yüzeyde tespit edilememesi durumunda
su taşıyan aküfer tabakaya bir dikey şaft açılmasını gerektirecek güçlüklerle
karşılaşılabilmektedir399. Bununla birlikte kaynakların büyük çoğunluğu kentin
yakınlarında yer almazlar. Bu nedenle suların iletim hatları vasıtasıyla taşınması
gerekir. Mesafenin uzak olduğu durumlarda dahi pınarın çıkışının birkaç mimari
unsurla taçlandırıldığı örneklerin varlığı bilinmektedir400. Hodge’a göre kaynaktan
gelen su çoğunlukla, bir giriş kanalı ile diğer uçtan doğruca dışarı çıkan su yolu için
bir taş havuzda toplanabilmekteydi ki bu sistem Kısık’taki kaynak için düşünülen en
basit uygulamadır.
Bununla birlikte bir haznede yada havuzda toplanılan su ana iletim hattına
transfer edilmeden önce, tedariki arttırmak için genellikle bir ya da bir kaç tünel veya
galeri ile yamaçtaki kaynağın diğer kollarındaki suyun da toplanması için çaba sarf
edildiği

bilinmektedir401.

Bu

öngörünün

oluşmasında

Vitruvius’un

suyun

bulunmasına yönelik anlatımlarında yer alan betimleme etkili olmuş olmalıdır.
Vitruvius su kaynağı olduğuna kanaat getirilen alanda öncelikle bir kuyunun
kazılmasını, pınarın bulunması durumunda civarına daha fazla kuyu kazılarak toprak
altı kanallar vasıtasıyla tek bir yere toplanmasını tavsiye eder 402. Yine Hodge'ın
dikkat çektiği bir başka önemli nokta ise bu kanallar/tünellerin bir başka pınarın
sularını toplamak için değil tespit edilmiş olan aküferin toprak altı yayılım
havzasının sularına erişebilmek için inşa edilmiş olduklarıdır.
Akpınar’ın kaynağında düzenlemeye gidildiği açıktır. Ancak bu düzenleme
tesis edilirken çoklu bir kanal sistemine ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusundaki
398
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veriler kısıtlıdır. Günümüzde Akpınar’ın kaynadığı ana noktanın kuzeyde Kısık
Tepelerinin altı olduğu, modern haritalara yansımaktadır. Son yıllarda yapılan
araştırmalar söz konusu bölgenin yakınlarında yayılım gösteren çakıl taşı
seviyelerinin iyi aküfer olabilme özelliği taşıdığını ve civarda kaynak boşalımları
şeklinde yeraltısuyu çıkışları olduğunu ortaya koymuştur403. Kaynağın yüzeye çıkış
yaptığı nokta yakınında, örneğin batıda Kocatarla Tepesi ve doğuda Pirinç Dağı
Tepeleri yamaçları altında aküferin yayılım alanının tespitine yönelik bir Roma
Dönemi uygulaması olup olmadığı belirsizdir. Ancak ilk inşa edildiği dönemde,
Almanya Köln'deki Eifel su yolunda olduğu gibi404 su önce bir çökeltme tankına
alınmış sonrasında ana sisteme yönlendirilmiş olmalıdır. İS 1. yüzyılın sonunda
kentin artan ihtiyaçları ve Roma’nın uygulamadaki tutumu doğrultusunda tali
kanallar ile sistemin işlerliğinin arttırılmaya çalışıldığı düşünülmektedir.
Akpınar suyu derlendikten sonra batı yönde ana iletim hattına yönelir.
Kocatarla Tepesinin (188 m) güney eteklerini takip eden hat yaklaşık 2 kilometrelik
bir mesafenin sonunda 130 m kotunda Kemer Boğazı’na ulaşır (Şekil 25). Kemer
Boğazı’nın Üçtepeler yönünde aşılabilmesi için bugün yalnızca doğu yönde Kemer
Sırtı olarak anılan alanda bir bölümü görülebilen bir su kemeri uygulamasına
gidildiği anlaşılmaktadır (Şekil 26). Weber basit bir duvar olarak tanımladığı yapının
uzunluğunu 160 m, korunmuş olan orta bölümünün yüksekliğini 3 m ve genişliğini
de 1.8 m olarak vermektedir. Su yolunun Pirinç Deresi’ni geçtiği merkezdeki 25
metrelik bölüm yıkılmıştır. Derenin batısında kalan kemer ayaklarından biri üzerinde
2 m genişliğinde bir kemerin varlığı okunabilmekteyken aynı yönde bir diğerinin
sadece temelleri görülmektedir405. Üst bölümünde kanalın izine rastlanamayan
yapıda kullanılan kireç harçlı moloz taş ve kaba işlenmiş bloklar Karakapı’daki inşa
tekniğine benzetilmiştir406. Hattın kuzeye bakan tarafında olasılıkla hattın bakımsız
kaldığı dönemde taşan suların bıraktığı kireç izleri de tanımlanmıştır.
Hat Üçtepeler mevkiinde tepenin güneydeki yüzey eğrisinden yararlanarak
kuzeybatı yönünde ilerler. Bu noktada hattın hidrolik eğimi kaybetmemesi için
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izleyebileceği çok fazla alternatifi yoktur. Akpınar hattının başlangıç noktası (130 m)
ile Zeus Akraios Tapınağı’nın oturduğu düşünülen Değirmen Tepe (75 m) arasında
sadece 55 m'lik bir kot farkı vardır. Bu fark hat üstünde herhangi bir yanlış
yönelimin tolere edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda hat kuzeybatıya
yönelerek Akçakaya’nın (530 m) doğu eteklerine yaklaşık 125 kotunda ulaşır ve
eşyükselti eğrilerini takip etmek sureti ile kuzey yönde bugün modern Gaziemir’in
içinde kalmış olan Gaziemir Tren İstasyonu’nun yakınlarına ulaşır. Weber’in
aktardığı üzere bu alanın güneyinde hat Tahtalı Çayı’nın bir kolunu güneyden kuzeye
geçer (Şekil 25). Aktarılan konum ve yükseklik göz önüne alındığında bu dere
yatağının Zeytinlik Deresi olabileceği anlaşılmaktadır. Bugün takibi mümkün
olmayan yapı ile ilgili yazarın aktardığı en değerli ayrıntı, üstünde taşıdığı 0.40 m
genişliğindeki kanal yatağıdır. Bu yatağın iç kısmı genel teamüllere uygun olarak
harçla sıvanmıştır ve kanalın üstü moloz taş ve kireç harcından imal edilen bir
tonozla kapatılmıştır. 15 m uzunluğundaki yapı iki önemli konuyu açıklığa
kavuşturmuştur. Bu konulardan ilki üzerinde bir su yolu barındıran ve duvar olarak
tanımlanan bu uzantıların aslında Roma’nın su iletim hatları için sıklıkla başvurduğu
substructio yapıları olduğunun anlaşılmasıdır. Bu yapılar 2 m yüksekliğe kadar
sıkıntısız bir şekilde inşa edilirlerken bu yüksekliğin üstündeki uygulamalar statik
açıdan beraberinde kemer açıklıklarını elzem kılmaktadır407. İkinci konu ise hattın
Gaziemir Tren İstasyonu’na doğru izlediği yoldur. Weber kanalın kuzeyinde kalan
hattan 1 metre yukarıda kaldığını, bu farkın giderilmesi için su yolunun zemin altına
alındığını ve geniş bir yayla istasyonun çevresini döndüğünü aktarır408.
Akpınar Su Yolu’nda tipik bir Roma su iletim sisteminde olması beklenen
imalatların büyük çoğunluğu arazinin ortaya çıkardığı zorlukları bertaraf etmek için
kullanılıyor olmalıdır: hattın vadileri aşmak ve eğimi kaybetmemek adına kullandığı
sıra kemerler (arcades), sistemi geçici yükseklikler kazandıran duvarlar ve su
köprülerinin dışında sistemin bir diğer önemli parçası olan “yüzey kanalı”. Bu
sistemde kanal topografyayı ve eşyükselti eğrilerini izler. Sistemi dış etkenlerden
korumak için genel kabul gördüğü şekli ile birkaç metrelik bir temel oluşturularak
kanalın üstü kapatılır409. Günümüzde bu sisteme aç-kapa denilmekte, halen
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kullanılmakta olan teknik, kanalizasyon ve içme suyu alt yapısının inşa prensibinin
temelini oluşturmaktadır. Basit bir alt yapı gerektiğinden maliyeti kanalların
kemerler üzerinde taşınmasından çok daha azdır ve teknik açıdan daha pratiktir.
Kazılan alana kanal yerleştirilip üstü kapatıldıktan sonra hendek yeniden toprak ile
örtülür. Sistemin işleyişindeki herhangi bir aksaklığı gidermek için ise belirli
aralıklarla kontrol bacaları yerleştirilir. Bu kanal /galeri sisteminin üst örtüsü büyük
çoğunlukla tonoz şeklindedir. Fakat daha az yaygın olmakla birlikte kanalın üstü düz
taş tabla ile yada bir çift düz tablanın beşik çatı oluşturacak şekilde
konumlandırılmasıyla da kapatılabilmekteydi410.
Bu noktada Weber’in Akpınar Su Yolu’nun istasyonun çevresini geniş bir
kavisle aldığı yönündeki betimlemesi ve kendi planı üstünde keskin dönüşlerden
kaçınıldığını gösteren hat çizimi, aslında Roma su yollarını tanımlayan en tipik
özelliklerden biridir. Çünkü Roma su iletim hatlarının genel karakteristiğini yansıtan
ve sık gözlemlenen kıvrımlı yollar, çok sayıda yumuşak ve geniş kavis
gerektirmiştir411.
Gaziemir’i geçen su yolu kuzeybatı yönünde devam eder ve Weber’in
yönelimlerini güneybatı-kuzeydoğu olarak tanımladığı yükseltilerin bulunduğu alana
doğru ilerler. Bu alan, güneyde Karabelen Tepesi (440 m) ile kuzeyde İkitaş Tepesi
arasından kuzeydoğuya doğru yönelen Emres Sırtı’nın uzantısıdır. Araştırmacı su
yolunun bugün görmemizin mümkün olmadığı 3. parçasını Devekaşıntısı olarak
anılan derenin üstünde 110 m kotunda tespit etmiştir (Şekil 25). Bu yapı kalıntısı,
135 m uzunluğundadır ve 2 metrelik duvar kalınlığı ile 12 m yüksekliğe ulaştığı
aktarılmaktadır412. Bu yapı kalıntısının en dikkat çeken özelliği, yüksekliği Weber’in
aktardığına göre 0.80 m bulan harçlı, sıvanmış geniş kanalıdır. Yüksekliği göz önüne
alındığında su yolu, bu küçük vadiyi genel teamüllere göre kemer açıklıklarının
desteği ile geçmelidir. Oysa Weber yapıyı tanımlarken herhangi bir kemerden söz
etmez. 135 metre uzunluğundaki yapıyı tek destekleyen unsur, plan üzerinde nehir
yatağına yakın olarak belirtilen ve iletim hattına dikine yaslandığı anlaşılan kesme
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taş bloklardan yapılmış destek payandasıdır. Weber bu payandanın o dönem sağlam
olan beş sırasını (0.60; 0.60; 0.30; 0.39; 0.60 m) tespit ettiğini dile getirmiştir413.
Bu noktadan sonra hattın doğal olarak kuzeye yöneldiği anlaşılmaktadır.
Ancak Devekaşıntısı Deresi aşıldıktan sonra doğal akışın devamlılığını sağlayacak
eğimin sürdürülebilirliği daha güç koşulları beraberinde getirecektir. Sistem
Seydiköy Tren İstasyonu’nun dan sonra bir kez daha kavis(ler) çizmek zorunda kalır.
Ancak bu kez geniş dönüşler yerine topografyanın getirdiği zorlu münhanileri takip
ederek meanderler çizmek durumundadır. Bu durum hedefe ulaşana kadar takip
edilmesi gereken daha uzun bir yol ve hattın bakımı için daha fazla kaynak ve iş
gücü anlamına gelmektedir. Aslında su bir kez ana hatta verildiğinde ve kaynak
şehirle buluşturulduğunda suyun kat ettiği mesafeden doğan bir zaman kaybı söz
konusu değildi ancak bu durum hidrolik eğimin tesis edilmesini güçleştirmekteydi414.
Bu yüzden Ege Serbest Bölgesi’nin içinde kalan derenin geçilmesinden sonra
Akpınar’ın kuzey yönde ilerleyişini büyük ölçüde münhaniler belirlemiştir. Kuzeyde
İkitaş Tepesinin (294 m) kuzeybatı yamacını 110 kotunda takip eden hat Aktepe
Mahallesi’nin güneybatısını dolaşarak güneyde İkitaş Tepesi (294 m) ile kuzeyde
Şamlı Tepenin (204 m) arasında uzanan Uzundere’ye ulaşır (Şekil 27). Burada iki
tepenin birbirine yakın olduğu noktada bugün de görülmesi mümkün olan Uzundere
Su Kemeri yer almaktadır. Weber’in de tasvir ettiği yapı kaynağından buraya kadar
Akpınar Su Yolu’na ait en görkemli yapıdır. Çok katlı olarak betimlenen yapının
inşasında güzel işçiliğe sahip kesme taşlar kullanılmıştır. Weber, inceleme yaptığı
dönemde akıntının sağ tarafında yaklaşık 4-5 m yükseklikte Uzundere’yi geçen
kemerin alt bölümünün görülebildiğini dile getirmektedir415. Kemerin batısında kalan
duvarda masif taş bloklarından harçsız olarak oluşturulduğu aktarılan ve payanda
oldukları anlaşılan oluşumlar bulunmaktadır. Plandan da anlaşılacağı üzere 95 m
uzunluğundaki Uzundere Su Kemeri hem doğu hem de batı yönlerden payandalarla
desteklenmişlerdir. Bu durum, yapının iki katlı oluşunu kanıtlayan başka bir veridir.
Bununla birlikte yapının imalatında kullanışmış olduğu anlaşılan tuğla ve taşlar halen
gözlemlenebilmektedir. Duvarın iç kısmı kireç harçlı moloz taştan imal edilmiş
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olup416 Roma'nın genel teamüllerine göre dış yüzünün, tuğla ya da kesme kare
taşlarla örüldüğü düşünülmektedir. Su kemeri bir nehirden geçtiğinde, nehir
yatağında duran ve su baskınına maruz kalabilecek yatağın alçak kesimindeki
ayaklar, akış kuvvetini kırmak amacıyla kama biçiminde çıkıntılara sahip
olurlardı417. Bu tip bir uygulamanın Uzundere Su Kemeri’nin güney yamaçta kalan
batı yüzünde de uygulandığı Weber’in planı sayesinde anlaşılmaktadır. Su kemerinin
üstünde yer alması beklenen kanal ile ilgili bir bilgi notuna sahip değiliz. Ancak
Weber aktarımında kanal yüksekliğinin deniz seviyesinden yaklaşık 100 m civarında
olması gerektiğini dile getirmiştir. Su kemerinin geçiş yaptığı nokta izohips verileri
ve kanalın takip etmesi gereken hidrolik eğim nedeniyle yaklaşık 110-105 bandında
olmalıdır (Şekil 28). Uzundere’nin en derinin noktasının deniz seviyesinden
yüksekliği yaklaşık 83 m civarındadır. Bu durumda Uzun Dere'yi geçen su kemerinin
yaklaşık 22 metre yüksekliğinde olduğu söylenebilir.
Hat, su kemeri ile Şamlı Tepe’nin (204 m) bulunduğu yakaya geçtikten sonra
tepenin yamaçları boyunca (deniz seviyesinden yükseklik yaklaşık 100 m)
münhanileri izleyerek önce kuzeydoğuya sonrasında kuzeybatıya yönelir. Hattın
geçtiği bu noktalar yine modern kentin yayılım alanı içinde kaldığından herhangi bir
veri sunmaktan uzaktırlar. Hattın doğu yönde ilerlediği bu alan bugün Peker
Mahallesi’nin yerleştiği bölgeye tekabül etmektedir. Akpınar hattı Uzundere geçişini
tamamladıktan 2 km sonra tepenin el verdiği ölçülerde batıya döner. Şamlı Tepe’nin
(204 m) kuzey eteğinde bugün Abdi İpekçi Mahallesi olarak anılan alanda yaklaşık 1
kilometrelik bir mesafenin sonunda Günaltay Mahallesi’nin bulunduğu yükselti ile
Şamlı Tepe’nin birbirine en yakın noktasında bir su kemeri aracılığıyla kuzey yönde
vadiyi geçer (Şekil 27). Günümüzde bu su kemerine ait kalıntılar Şamlı Tepe’nin
güney yamacının sonunda ve Günaltay Mahallesi’nin kurulu olduğu tepenin güney
eteklerinde halen görülebilmektedir. Denizden yaklaşık 95 m yükseklikte geçişini
tamamladığı düşünülen su kemeri yaklaşık 70 m uzunluğunda ve 2.40 m
genişliğindedir418. Akıntının üzerine tesis edilmiş kemer açıklığının yan duvarları
zarar görmüş ve sadece içteki kama taşlarının görülebildiği aktarılmıştır419. Duvarlar
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büyük ölçüde tahrip olmuştur ancak yazarın tanımlamalarına benzer duvar işçiliğinin
takibi mümkündür (Şekil 29). Bugün halen gözlemlenebilir duvar kalıntılarının batı
cephesinde bölgede İS 4. yüzyıl köprülerinin genelinde görülen kaba yontulmamış
kireç taşlarının kullanıldığı anlaşılmaktadır420.
Bugün yalnızca izlerinin takip edilebildiği yüzeyde kalan unsurların farklı
dönemlerde tadilat görerek ayrı bir kimlik sergilediği yapıya paralel duvarlar,
payandaların varlığına işaret etmektedir (Şekil 30). Kemerin geçtiği derenin en derin
noktasının deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 81 metredir. Bulunduğu alanın
Karabağlar Belediyesi sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Karabağlar Su Kemeri
olarak anılabilecek yapının maksimum yüksekliğinin 14 m olduğu düşünülmektedir
(Şekil 31).
Akpınar Su Yolu bu noktadan sonra Günaltay Mahallesi’nin kurulu olduğu
tepenin doğu etekleri boyunca kuzeye ilerler. Kuzey yönde Barış ve Uğur Mumcu
Mahalleleri arasında uzanan eğriyi takip ederek 3.5 km sonra Çalıkuşu Mahallesi’nin
kuzeybatısına ulaşır (Şekil 25). Burası sistemin son su kemerinin başladığı alandır ve
denizden yaklaşık yüksekliği 85 ile 90 m arasında olmalıdır (Şekil 32). Weber
buradaki su kemerini tanımlarken ayakta kalan duvarların 5 metrelik yüksekliğini
röper alarak Akpınar Su Yolu’nun bulunduğu tepeden Zafertepe Mahallesi’nin
bulunduğu alana geçişte kanalın deniz seviyesinden yüksekliğinin 85 m civarında
olabileceği sonucuna varmıştır.421. Yapıyı taşıyan duvarların Çalıkuşu ve
Zafertepe’deki yamaçlarda yer alan korunmuş uzantılarının genişliği 2 m olarak
belirtilmiştir. Geçmişte Ephesos yolu olarak bilinen, günümüzde Halide Edip Adıvar
Caddesi olarak adlandırılan alanda Weber’in yaptığı araştırma, burada merkeze yakın
konumda beşer metre ara ile 0.68 m trakit bloklardan yapılmış 2x2 m boyutlarındaki
iki adet kemer ayağını ortaya çıkarmıştır. Weber tespit etmiş olduğu kemer ayakların
kuzey yönde devam ettiğini düşünmektedir. Yapının kuzey bölümünde 11 metrelik
bir kemer açıklığı ile geçilen bir alan vardır ve bu kemer açıklığının “Tire Kapısı”
olarak adlandırıldığı belirtilmektedir422. Burası aynı zamanda Ephesos’a uzanan
yolun da geçtiği yerdir. Güneybatı- kuzeydoğu doğrultulu su kemerinin uzunluğu iki
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tepe arasındaki mesafede gözetilerek 160 metre olarak belirlenmiştir. Verilen ölçüler
doğrultusunda yapının iki katlı bir görünümü olduğuna dair herhangi bir kanıt
olmamakla birlikte su kemerinin yakınında bulunan 2.22 m uzunluğunda, 0.63 m
genişliğinde ve 0.30 m kalınlığındaki mermer plakanın yapının saçak silmesini
oluşturduğu423, yapının bu ve benzeri eklentiler ile güney yönden kent girecekler için
ihtişamlı bir görüntüye sahip olduğu düşünülmektedir.
Akpınar Su Yolu, hedefi olan Zeus Akraios Tapınağı’na doğru yol alırken
topografyanın el verdiği ölçüde yönelimini tapınağın olduğu alana çevirmeye çalışır.
Bunun için Zafertepe’nin güney yamacını kuzeybatı yönde takip eder ve 200 metre
sonra Weber’in sadece 4 m uzunluğundaki bölümünün ve iki kat yüksekliğindeki
istinat duvarının bir kısmının ayakta kaldığı bilgisini verdiği su yolunun bulunduğu
alana ulaşır424. Bu yapının yarım kilometre ilerisinde Atilla Mahallesi’nin güneybatı
ucunda, deniz seviyesinden 80 m yukarıda uzanan eğri üstünde 10 m uzunluğunda
başka bir istinat duvarı ve yapının ilk katındaki kemer ayaklarını oluşturan büyük
bloklar tespit edilmiştir425. Hat bugün Üçyol olarak bilinen meydan üstünden Altıntaş
Mahallesi’ne denk gelen 75-80 m aralığındaki eş yükselti eğrisini kuzeydoğu
yönünde takip ederek tapınağa ulaşıyor olmalıydı. Ancak Weber’in verdiği bilgilere
dayanarak hattın tapınağa doğru uzanan bu bölümüne ait izlerin yok olduğu
anlaşılmaktadır426. Bununla birlikte yazar, kuzeydoğu yönünde Üçyol’dan yaklaşık
700 m sonra bir Bizans Dönemi su yolundan da söz etmektedir. Söz konusu su yolu
yönelimi itibariyle Akpınar hattını da beslemiş olmalıdır. Bu hat, Geç Antik Çağ’da
ana hatta bağlanan tali bir su yolu olabileceği gibi yine bu dönemde gerçekleştirilen
tadilatlarla Akpınar’ın sularını kente yönlendiren ana kol durumuna da geçmiş
olabilir. Bu yüzden Weber’in Roma dönemi hattının kaybolduğuna yönelik kanısı
Bizans su yolunu hattan bağımsız değerlendirmesinin bir sonucu olarak
gözükmektedir.
Söz konusu su yolu, tapınağın bulunduğu düşünülen yerden birkaç yüz adım
(1 adım= 0.80 m) güneyde yer almakta olup Göztepe’ye uzanan yolun hemen
yukarısında, bir sel yatağının üstüne 13 m uzunluk, 4 ile 5 metre arasında değişen
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yükseklik ve yaklaşık 1.06 m genişliğinde inşa edilmiştir427. Su yolu üzerinde iki
kemer tarif edilmektedir. Weber’e göre biri kışın yağışlarla kuvvetlenen dere akışının
yapıya zarar vermeden akması diğeri ise bir pencere açıklığı şeklinde tasarlanmıştır.
Yapıda sıradan taş bloklar, tuğla malzeme ve başka yapılarda kullanıldığı anlaşılan
kesme taş bloklar birlikte kullanılmıştır. Yine Weber’e göre suyun nakili duvar
üstündeki pişmiş toprak künkler ile yapılıyordu ve su muhtemelen kuzeybatıda bir
kule yapısı ile sınırlandırılmış olan alandan aşağıya kalın bir duvarla sınırlanan 2 m
derinliğinde ve 1 m çapındaki havuza aktarılıyordu. Suyun buradan tapınağa
ulaştırıldığı düşünülmektedir.
Akpınar sistemini irdelerken akla gelen ilk sorulardan biri neden Karapınar
örneğinde olduğu gibi daha önce denenmiş, yüksek basınçlı sifon ve künk hatları
üstünden işleyen bir sistem yerine yeni bir uygulamaya gidildiği yönündedir. Smyrna
özelinde olmasa da, sifonlar yerine su kemerlerinin kullanılmasını Roma Dönemi
algısı üzerinden değerlendirirken Hodge cevabın ne mühendislik nede hidrolik
bilgide aranmaması gerektiğini durumu belirleyen etkenin ekonomi olduğunu bu
bağlamda köprülerin daha ucuz olduğunu aktarır428. Yine de burada maliyeti arttıran
ana etkenin kurşun olduğu bu madeni çıkarmanın ve nakliye etmenin güçlüğünden
ötürü maliyetin yükseldiği oysa Smyrna örneğinde bu sorunun üstesinden pişmiş
toprak künkler ve taş bloklarla gelindiğini görmekteyiz. Roma’nın Akpınar Su
Yolu’nda basınçtan kaçındığı açıktır. Ancak bu antik sistemin kendine göre
güçlükleri olmadığı anlamına gelmemektedir. Suyu yaklaşık 27 kilometre mesafeden
mütemadiyen yamaçlar üstünden ve değişen çeşitli zeminler boyunca taşımak güç bir
iştir. Mühendisin dikkatsizliği sonucu yamaç eğimi ile ilgili yapılacak bir hesap
hatası suyun şehre ulaşması için yeterli yüksekliği kazanamaması anlamına
gelecektir429.
Kanalların yükseklik ve enleri değişiklik göstermek ile birlikte Smyrna’da
Agora çevresinde gözlemlenebilen altyapısı dikkate alındığında bunun minimum
0.90 m civarında olması beklenmelidir. Bununla birlikte kanalların bu görkemli iç
hacimleri taşınan suyun miktarını göstermekten çok bakım ve onarım işlerinin
düzgün bir biçimde yürütülmesi için öngörülen planlamayı yansıtmaktadır. Kanalın
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tamamı suyun taşınması için kullanılmamakta hattın maksimum üçte ikilik bir
kısmının değerlendirildiği düşünülmektedir430.
Su geçirimsiz harç hem tabanda hem de yan duvarlarda görülebilmekle
birlikte

tavana

kadar

uygulanmaz,

suyun

yükselmesi

beklenen

seviyede

sonlandırılırdı431. İç çeperi kaplayan harcın işlevlerinin başında sızıntı ve kaçağın
önüne geçilerek bakım ve onarım maliyetlerinin düşürülmesi gelmektedir. Bununla
birlikte Hodge, sürtünmenin daha az olduğu bir yüzey yaratılması ve bunun su
yolunun tamamında değişmez bir devamlılık göstermesi gerekliliğine dikkat
çekmektedir. Burada temel amaç sudaki kireçten doğan çökeltilerin yüzeye
yapışmasının engellenmesi yada bakım sırasında bu tabakaların daha kolay
temizlenmesidir.
Söz konusu konstrüksiyonlar oluşturulurken harç bir kat yerine birkaç kat
uygulanmakta, katlar arasına sertleşme için boşluklar konulmakta ve tüm bu
işlemlerin tamamlanması hava ve mevsim koşulları dahilinde yaklaşık 3 aylık bir
döneme yayılmaktadır432.
Antik Çağ’da böylesi bir projenin imarı için iş gücünün nasıl oluşturulduğu
yukarıdaki imalat şartları da düşünüldüğünde açık değildir. Bu konu üstünde farklı
görüşler olmakla birlikte Hodge, Roma Dönemi’nde işçiliğin büyük bölümünün ordu
tarafından üstlenildiğini düşünmektedir433. Bununla birlikte özel ve devlete ait
köleler ile zorunlu işçilik de kamuya ait bu büyük projelerin tamamlanmasında etkili
olmuş olmalıdır434.
Örneğin Yunan dünyasında tapınak binalarının imalatı bir sözleşmeye
bağlanırken bu durum Roma’da çok az gözlemlenir. Smyrna’da Roma egemenliği
öncesinde Yunan imar geleneğine uygun kontrata dayalı bir hukukun gözetildiği
düşünülürse Karapınar’ın inşası için bir grupla anlaşıldığı ve imalatın parası karşılığı
çalışan ticari bir iş gücüyle yapılmış olduğu düşünülebilir. Ancak Roma döneminde
bir su yolunun inşasında bir sözleşmenin söz konusu olup olmadığı, imalatı yapacak
iş gücünün nasıl toplandığı, toplanan iş gücünün ödeme alıp almadığı ve yapının
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müteahhidinin asker mi yoksa sivil mi olduğu sorularına verilebilen net bir cevap
yoktur435.
Bununla birlikte Karapınar ve Akpınar su yollarının inşasına tek bir noktada
mı başlandığı yoksa farklı ekipler tarafından kaynağında ve şehirde ayrı ayrı mı
yürütüldüğü sorusu da belirsizliğini korumaktadır. Karapınar Su Yolu’nun imarı için
seferber edilen grup yada grupların farklı bölgelerde birbirleri ile eş zamanlı
çalıştıklarını düşünebiliriz. Bu konuyla ilgili arkeolojik veriden yoksun olmakla
birlikte sistemin çalışma prensibi böyle bir imalata uygundur. Çünkü kaynağın doğal
su seviyesinin geçilmediği her türlü su yolu inşaatı öngörülen planlama sahasından
sapılmadıkça basıncı koruyup olası kayıpları tolere edeceğinden hattın altyapısı farklı
noktalarda ayrı gruplarca hazırlanabilir.
Akpınar Su Yolu

Karapınar'a göre topografyaya bağımlı bir projedir.

Sistemin taşıdığı suyun akışının devamlılığının sağlanması için "hidrolik eğim"in
korunması gerekir bu bağlamda sahada uygulanan inşaat zaman alır. Öte yandan
Roma Dönemi Smyrnası’nın artan su ihtiyacını giderecek prestij yapısının ivedilikle
tamamlanmaya çalışıldığını düşünmek dönemin konjonktüründen dolayı kabul
edilebilir bir savdır.
Kentin söz konusu dönemde 27 kilometrelik hattı tamamlamak için nasıl bir
inşa pratiği izlediğine dair arkeolojik kanıtlar yetersizdir. Ancak Roma Dönemi’nde
maddi ve belki de askeri çalışma gücünü arkasına alan şehrin ücretli iş gücünü de
seferber ederek farklı gruplar halinde hattın iki ucunda çalışarak bir noktada su
yolunu buluşturdukları varsaymak mesnetsiz olmayacaktır. Örneğin benzer bir inşa
prensibi Cologne'deki (Köln) Eifel Su Yolu’nda benimsenmiş ve hattın üzerindeki
bir noktada iki farklı kesitin tetkikteki yada imalattaki bir hatayla buluştuğu tespit
edilmiştir436. Akpınar Su Yolu’nun inşa edildiği dönem Smyrna’nın gerek siyasi
gerekse askeri yönden yükselişini koruduğu ve tespit edilen yazıt üstünden Proconsul
M. Ulpius Traianus’un nüfuzunu kent için seferber etmekten çekinmediği
anlaşılmaktadır. Bu açıdan Zeus Akraios Tapınağı’na ve dahi şehrin ihtiyaçlarına
cevap vermek üzere planlanan yapının inşasında ekonomik yada siyasi açıdan bir
engel olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca İS 1.yüzyıl Roma dünyasının imalatı
ivmelendirecek mühendislik olgunluğa eriştiğini de hesaba katmak gerekir.
435
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Vitruvius’un İÖ 90 ile 20 yılları arasında yaşadığı düşünülürse aktardığı ölçüm
yöntemleri ve cihazları (terazileme, dioptrae, su terazileri, chorobates)437 teknik
gelişmelerin düzeyini göstermektedir. Akpınar Su Yolu’nun akışı tesis eden eğiminin
belirlenmesi ve farklı kollardan ilerleyen imalatın kusursuz birleşimi için bu yöntem
ve cihazlardan yararlanılmış olması gerekir.
Akpınar Su Yolu’nun inşası için söylenebilecek bir diğer husus ise Roma’nın
hakimiyet alınana girmiş pek çok yerleşim için geçerli bir parametre olan seri üretim
mantığıdır. Roma yapı inşaatlarının temelini oluşturan ve yarı vasıflı iş gücüne dayalı
bu prensip kendini tekrar eden kemerler şeklinde438 su yollarında gösterir. Bu durum
inşaat sürecini sadeleştirirken sistemin kendini çalışanların kapsamlı bir eğitime tabi
olmalarını gerektirmeksizin439 (usta çırak ilişkisi) sürdürmesini sağlar.
Roma Barışı boyunca bir savaş olması durumunda suyun güvenliği için alınan
tedbirlere gerek duyulmamış ve geniş ölçeklerdeki büyük su köprüleri ile su tedariki
garanti altına alınmıştır. Roma teknolojisi basınç altındaki akışı daha az kullanır ve
bu sistem altında çalışan sifonları su köprüleri ile değiştirir ki bu Roma su yolarının
karakteristik işareti olarak görülebilmektedir440.
Akpınar Su Yolu’nun uzunluğu beraberinde, inşası sırasında ciddi bir maliyet
ve tamamlandıktan sonra yüklü tamirat bedelleri ve buna mukabil işler durumda
kalabilmesi için zaman ve işçilik gereksinimlerini getirmiştir. Bununla birlikte
Akpınar yaklaşık 27 km uzunluğunda, suyun hareket halinde tutulması için kabul
edilebilir eğimin altına düşülmemesi gerekliliğinin hassas tatbikini gerektiren bir
topografyaya uygulanarak441 kentin bölgedeki gücünü ve iradesini gösteren bir prestij
projesine dönüşmüştür.

1.3.3. Kızılçullu Su Kemerleri

İzmir’de su yapıları denince akla gelen ilk örnek Kızılçullu su kemerleridir
(Şekil 33 ). Kuzeybatı güneydoğu doğrultulu iyi koruna gelmiş iki su kemeri
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boyutları ile dikkat çekicidir. Bu yüzden heybetli görünüşleri ile şehri ziyaret eden
seyyahların hafızlarına kazınmış, kitap ve hatıratlarında yer almışlardır. Aradan
geçen zaman içinde su kemerleri, yerel halk ve araştırmacılar tarafından suyun
kaynağı ve mevki özellikleri ile farklı şekilde isimlendirilmişlerdir. İzmir'in tarihi
üzerine araştırmalar yapmış olan John Cecil Cadoux’nun kent içindeki varlığına
kısaca değindiği “Osman-Aga” su kemeri ile Weber’in 1899’daki çalışmasında
"Osman-aga Suyolu" olarak tanımladığı kemerler Kızılçullu su kemerleridir.
Sistemin Osman Ağa olarak anılmasının sebebi ise hattın Osmanlı Dönemi'nde
revize edildiği sırada adını yapımını üstlenen kişiden alıyor olmasından
kaynaklanmaktadır. Aktepe'nin Osman Ağa suyu vakfiyesi üstüne yaptığı inceleme,
döneminin ileri gelenlerinden Osman Ağa’nın Kızılçullu mevkiindeki suları yine
kendi yaptırdığı çeşmelere442 aktardığını göstermektedir443. Kızılçullu su kemerleri
hakkında kaleme alınmış olan en eski tasvir Richard Pococke’a aittir. Yazar su
kemerlerini yüzeysel bir şekilde tanımlamakta, bununla birlikte Kızılçullu’nun
kaynağını aldığı noktayı ilginç bir biçimde tasvir etmektedir. Pococke’a göre
Kızılçullu kaynağını “çok sayıda eski yapay kanalın buluşarak küçük bir nehir
oluşturduğu ve büyük miktarlarda suyun hepsinin şehre iletilmeyip Seydiköy’e doğru
Meles’e (Yeşildere) döküldüğü güneydoğudaki bir yerden" alıyordu444. Bu alanın
tanımlanarak konumlandırılması sıkıntılıdır. Buca’nın güneydoğusunda sularını
Yeşildere’ye ulaştırabilen iki kaynaktan biri Buca’yı güneyde sınırlandıran
Cumaovası sırtının kuzeyinde kalan Kozağaç kaynağıdır. Ancak Weber’in de
aktardığı üzere bu kaynağın suları yalnızca tarım amaçlı kullanılmıştır445. Ayrıca
Kozağaç’ın yapay kanallar vasıtasıyla derlendiğine dair de herhangi bir kayıt söz
konusu değildir. Pococke’un “güneydoğudaki bir alan” olarak tanımladığı bölge için
bir diğer seçenek ise deniz seviyesinden 180 m yukarıda Kuzucu Tepe ile Kangöl
Sırtları arasında akan Kangöl Deresi’dir. Bu kaynağın sularının 1899’da modern bir
iletim sistemi ile taşındığı Weber’in planları sayesinde bilinmektedir. Bununla
birlikte Pococke’un 1745’de görerek tanımladığı düzenlemenin, Weber’in planlarına
modern su iletim hattı olarak yansıyan uygulamanın yüz elli yıl önce hattın
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yenilenmeden önceki durumuna ait olup olmadığı da net değildir. Ayrıca Weber’e
göre Kangöl suları 1847 yılından itibaren kısmen kanalların yardımı ile Buca’ya
iletilmektedir446.
1754’de Drummond, yükseklik göz önüne alındığında suyun aktığı mecranın
çok dar olduğunu belirtir ve söz konusu mecra genişliğini 15 inch (0.38 m), her iki
yanındaki duvarlar kalınlığını ise 1 ayak (0.37 m) olarak tanımlarken, uzunluğun 350
feet (106 m) ve yüksekliğin 70 feet (21 m) olduğunu aktarır447. Konu ile ilgili belki
de en ilginç betimlemeyi Richard Chandler, 1765’de su kemerlerinin doğudaki üst
bölümü için yapar. Chandler su kemerinin yukarısında, 1.21 m. genişliğinde, üst
kısmı çatlamış ve şevli iri bir taş olan, yanları ve zemini kumlu bir oyuk (mağara)
bulduğunu aktarır. İçine ancak sürünerek girilebilen “oyuğun” ağzı alçak ve dardır
fakat zeminden yaklaşık 0.91 m. yükseklikte yarı gizlenmiş daha geniş ve yüksek
başka bir yol daha vardır448. Chandler buranın ilerisinde bir tür kuyuya doğru
yönelen ve içinde su kemerine su iletmek için küçük bir kanalın bulunduğu bir
geçidin varlığını aktarırken söz konusu kuyunun kendi ziyareti sırasında kuru
olduğunu bununla birlikte yakınındaki bir çukurda suyun kaynadığını söyler449.
Chandler'ın tanımlaması lokasyon konusunda ayrıntı içermez. Tasvirden anlaşılan;
sistemin su kemerlerinin yukarısında ancak Yeşildere’ye yakın bir konumda
olduğudur. Chandler, Weber'in tanımladığı mevcut hattın Şirinyer yönünden gelen
taş plakalar ile örtülü kanalının bir bölümünü keşfetmiş olmalıdır.
Arundell, 1828 yılında yayınlanan kitabında su kemerlerinin bulunduğu
alanın μεγαλος παραδεισος olarak anıldığını aktarırken450, Chandler’in tanımladığı
alanı yerinde gözlemlemiş ve söz konusu oyuğun (mağara) su kemerini besleyen
kanallardan başka bir şey olmadığı görüşünü dile getirmiştir451. Yerel halk tarafından
Homeros’un mağarası olarak anılan ve yukarıdaki çalışmalar ışığında su iletim
hattının bir parçası olduğu anlaşılan uygulama için bir başka görüş de J. Hamilton’a
aittir. Yazar, tepedeki böğürtlen çalılarının ve yabani otların arasından içine indiğini
aktardığı bu mağaranın (oyuk), bitişiğindeki bir pınarın biriken yumuşak kalkerli
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tüfünün kazılması ile açılmış uzun dar bir geçit olduğunu aktarır. Yazara göre galeri,
açıkça suyun geçişi için çok dik olan kayalıklar sebebiyle suyu yüksek burundan
taşımak amacıyla planlanmış antik bir su yolunun kalıntısıdır452. Storari 1857’deki
yayınında Chandler’ın tespit etmiş olduğu oluşumun zaman içinde bozulduğunu ve
19. yüzyılın ortasında birbiri üstüne yığılmış taş öbekleri ile sarı kumlu topraktan
başka bir şey görülemediğini belirtir453. Storari’nin bu tasvirinin ardından Weber’in
bu kalıntıları gerçekte görüp görmediği belirsizdir. Ancak kitabının “Die OsmanAga- Leitung” bölümünde verdiği bir notta “Homeros’un Mağarası” olarak
tanımlanan oluşumun, iki su kemeri arasında Bizans toprak künklerini yerleştirmek
adına tüfe kazılmış bir su yolundan başka bir şey olmadığını aktarır454. Tanımlanan
alanın su kemerlerine çok yakın oluşu söz konusu kuyu ve kanalın işlevi ile ilgili
öngörüde bulunmayı güçleştirir.

Bu bağlamda söz konusu oluşumu Roma su

yollarında su iletim güzergahının kimi noktalarına ilave su sağlamak için inşa edilmiş
ikincil hatlardan (vamus)455 biri olarak saymak güçtür. Bununla birlikte söz konusu
kuyunun ve kanalın su yolunun bakımı için suyun kesilmesi gerekli olduğu
durumlarda kullanılan bir savağın parçaları olabilecekleri öngörüsü yazarların
oluşumu tanımladıkları alan itibariyle işlevsel gözükmemektedir. Özellikle Weber’in
tanımlaması, söz konusu alt yapının bir sonraki bölümde irdelenecek olan Bizans Su
Yolu’na ait olduğu ve Yeşildere’yi Kızılçullu mevkiinde ters sifonla geçtiği düşülen
künk hattının dere yatağına doğru yaklaşık 20 m'lik inişinde künkleri sabitlemek için
oluşturulduğunu düşündürmektedir.
Weber, kemerlerin kaynaklarını Buca düzlüklerinden, tren yolu istasyonunun
hemen güneyindeki büyük ve küçük Paradies’ten (Paradeisos) aldıklarını söyler456.
Prof. Dr. Ünal Öziş başkanlığındaki mühendis grubuyla yürütülen çalışmalar ise
daha belirgin bir tespitte bulunarak bu kaynağın Kanlıgöl/Kaynaklar suları457 ve
Kozağaç458 Pınarı olabileceğini ortaya koymuştur.
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Weber’in harita üzerinde işaretlediği bu alan bugün İnkılap Mahallesi sınırları
içinde kalan Şirinyer Tren İstasyonu’nun güneyindeki Şirinyer Parkı’na tekabül
etmektedir. Hattın kaynağından Osman Aksüner Mahallesi ile İnkılap Mahalleleri
arasında kalan su kemerlerine ulaşıncaya kadar kat ettiği mesafe yaklaşık 1
kilometredir. Burada farklı noktalarda kaynadığı anlaşılan ve bugün modern
oluşumlar nedeni ile takip edemediğimiz pınarların suyu açık bir havuz içinde
toplanmaktadır459. Bir derleme yapısı olarak düşünülen hazneden çıkan su, tipik bir
Roma Dönemi uygulaması olan açık bir kanal sistemi ile yerden 1.5 m aşağıda batıya
yönelerek su kemerlerine ulaşmaktadır460. Elbette kanalın üstü açık bırakılmamış ve
Weber'in aktardığı düz taş plakalar ile kapatılmıştır. Bu hat 1899 yazında tamamen
elden

geçirilerek,

kaynakla

kemerler

arasındaki

kanal

şehrin

ihtiyaçları

doğrultusunda büyütülüp genişletilmiştir. Weber bu çalışmalar sırasında antik
döneme ait pişmiş toprak künk hattına dair bazı kalıntılara ulaşıldığını bu sayede
hattın Bizans Dönemi’nden önceye tarihlenebileceğini aktarır. Tespit edilmiş olan su
yolu 0.55 m uzunluğunda, 0.03 ila 0.04 m cidar kalınlığına sahip ve 0.24 m iç
çapındaki künklerden oluşmaktadır461.
Söz konusu künklerin cidar kalınlıkları göz önüne alındığında tespit edilen
bölümlerin yüksek basınç prensibi ile işleyen bir sistemin parçaları olabilecekleri
düşünülmektedir. Weber’in neden künklerin Bizans Dönemi öncesine ait olduklarını
düşündüğü bilinmemektedir. Weber olasılıkla künklerin, Roma Dönemi’ne ait bir su
kemerine hizmet eden açık kanal sistemine paralel olan konumları sebebiyle böyle
bir düşünceye kapılmıştır. Söz konusu künklerin nasıl değerlendirilmiş olabileceği
konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte künk hattının Smyrna’ya
ulaşması için yalnızca bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu yöntem Karapınar’da
ve Vezirsu Kemeri’nin batısındaki Bizans Su Yolu’nda kendini gösteren ters sifon
sistemidir. Bu düşüncenin oluşmasında etkili olan ilk veri kuzeyde yer alan su
kemerinin (Kızılçullu Kuzey Su Kemeri) üzerinde taşıdığı kanal sisteminin açık
olması ve künk hattının geçişini işaret eden herhangi bir iz taşımıyor oluşudur. Roma
Dönemi su iletim hatlarının kente su taşıyan örneklerinin genelinde sistemin çalışma
prensibinden ve taşıma kapasitelerinden kaynaklanan nedenlerle açık kanallar
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kullanılmıştır. Bu bağlamda söz konusu künk hattını Kızılçullu’nun Kuzey Su
Kemeri ile bağdaştırmak güçtür. İster su kemeri ilk inşa edildiğinde ister işlevini
kaybetmeye yüz tuttuğu dönemde olsun söz konusu künklerin kuzey kemerinin
üstünden geçişi yapının kuzeybatıdaki sert dönüşü de dikkate alındığında statik
açıdan mümkün gözükmemektedir.
Öte

yandan

Weber

tespit

ettiği

Bizans

Su

Yolu’nun

kaynağını

Osmanağa/Kızılçullu Su Yolu’nun üstünden aldığını belirtmektedir. Kaynağın çıkış
yaptığı nokta belirgin değildir ve yazarın hazırladığı hiçbir planda yer bulmamıştır.
Bununla birlikte kaynaktan ayrılan bir kolun güneyde yer alan, 1899’da yıkık
durumda olduğu anlaşılan ve hemen yanında yer alan kırık Bizans toprak künkleri
nedeniyle Bizans Dönemi’ne tarihlendiği ileri sürülen bir su kemeri ile karşı kıyıya
geçtiği Weber’in notlarıyla sabittir. Yazarın söz konusu künkleri, güneyde Osmanlı
Dönemi’ndeki inşaatlar sırasında yıkılmış olan ve Yeşildere’yi alçak bir su kemeri ile
geçen sistem dahilinde değerlendirmemiş oluşu dikkat çekicidir. Bizans Su Yolu’nda
kullanılan künklerin iç çaplarının 0.27 m, cidar kalınlıklarının 0.02 m ve
uzunluklarının 0.35 m civarında olması farklı yapılara ait olabilecekleri kanısını
pekiştirmiş olabilir462. Ancak gerek hattın bulunduğu alan gerekse Weber tarafından
Osmanağa/Kızılçullu güney su kemeri bitişiğinde tespit edilen su kemerinin varlığı,
söz konusu künklerin yüksek basınç prensibi ve yazarın tanımladığı alt yapı ile
Yeşildere’yi geçtiğini ve kuzeyde Vezirsu Kemeri’nin batısından geçen ters sifonla
bir çalıştıklarını düşündürmektedir.
İki kemerden kuzeyde yer alan “Kuzey Su Kemeri”, Yeşildere’yi 120
metrelik bir strüktürle yaklaşık 21 metre yükseklikle geçer (Şekil 34). Kemerin en
dikkat çekici özelliği hiç şüphesiz batıda yamacı takibi sırasında iki ve doğuda dere
yatağına indiği bölümde 3 katlı bir strüktür göstermesidir. Üst kata konumlanmış 14
kemer su kemerine benzersiz bir görünüm kazandırmakta ve yapıyı bölgedeki benzer
uygulamalarda ayırmaktadır. Bir su kemerinin temel işlevi, hattın mevcut
yüksekliğini koruyarak karşı kıyıya ulaşılmasını sağlamaktır. Bunun oluşması için
temel gereksinim gerekli yüksekliğin sağlanmasıdır. Ancak yükseklik Kızılçullu
örneğinde olduğu gibi beraberinde bazı sorunları da getirmektir. Yükseklikten
türeyen ilk problem, payandaların gereğinden fazla uzun olması sonucunda köprünün
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enine dengesinin bozulması, birbirinden ayrı inşa edilmiş payandaların zemindeki
dengesizlikten ve zayıf inşa edilmiş olmalarından dolayı kaymaya başlamasıdır463.
Bu durumun üstesinden gelmek için yapı yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi üst üste
iki kemer sırası ile inşa edilmiş böylece her kemerin yüksekliği sınırlandırılmış ve
payandalara binen yük makul seviyelere çekilmeye çalışılmıştır. Buna karşın
köprüyü destekleyen ayaklar arasında gözle görülür bir zayıflama ve açılma vardır.
Bu durum Weber’in 1899’daki464 aktarımlarında da yer bulduğundan, günümüze ait
bir baskı veya tahrip sebebi ile değil Antik Dönem strüktüründeki statik sıkıntılardan
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir Roma köprüsünün planını arazi belirler, bu
bağlamda derenin her iki yanındaki topografyanın yüksekliği ve engebesi
düşünüldüğünde Kızılçullu Kuzey Su Kemeri destek payandalarındaki olumsuz
duruma rağmen başarılı bir mühendislik gösterdiği açıktır.
Yapının yükseklik nedeni ile karşılaştığı bir diğer problem ise su kemerinin
kendi yüksekliğidir. Smyrna Kızılçullu Su Kemeri 21 metrelik yüksekliği ile tek bir
duvar olarak düşünüldüğünde vadi tabanındaki kış selleri ve kuvvetli rüzgarların
basıncı ile çok ince inşa edilmiş bir duvar gibi yana devrilme yada bir kemer
sütununun devrilmesi olasılıklarını barındırır465. Roma su kemerlerinde bu enine
denge problemini bertaraf etmek için alınan ilk önlem kemerlerin yüksekliğinin 21 m
ile sınırlandırılmasıdır466. Smyrna/Kızılçullu örneğinde kemerler arasındaki mesafe
eşit olmamakla birlikte yükseklikten doğan problemlerin aşılması adına dar açıklıklar
şeklinde düzenlendikleri görülmektedir. Sadece dere yatağını geçen merkez kemer
yaklaşık 10 metrelik bir açıklığa sahiptir. Söz konusu kemerin, dere yatağının
batısında kalan kemer ayağı doğuya doğru 0.73 m bir çıkıntı yaptığı görülür. Bu
ayrıntı doğudaki kemer ayağında gözlemlenmemektedir (Şekil 35). Kemerin hem
doğuda hem batıda yaklaşık 4.50’şer metrelik payandalar ile desteklendiği
anlaşılmaktadır. Smyrna/Kızılçullu Su Kemeri her ne kadar kritik yükseklikleri
geçmiyorsa da Roma’nın sınırladığı değerlere yakın bir strüktüre sahip olduğundan
yükün paylaştırılması adına doğuda 3, batıda iki kat olarak tasarlanmış ve üstteki
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kemerin sütunları doğrudan alttaki kemer sütunlarının üzerinde duracak biçimde inşa
edilmiştir467.
Bu kaide yalnızca tek bir noktada, Yeşildere’yi geçen merkezi kemerde
bozulmuştur. Bir su yolu köprüsünde genel teamül, vurgunun kemer veya köprü
ayakları

arasındaki

açıklık

üstünde

olması

yönündedir468.

Bu

geleneğin

Smyrna/Kızılçullu su kemerinde sürdürülmeye çalışıldığı, zemin seviyesinde dereyi
aşan merkezi kemer ve onun üstünde yükselen 3 ayrı kemerin varlığı ile
anlaşılmaktadır. Tüm etkiyi strüktürün merkezinde toplamayı amaçlayan bu
uygulamada, ikinci katın kemer ayaklarının doğudan batıya olan yönelimleri
asimetrik bir sıra (hiç bir kemer açıklığı bir biri ile eşit değildir) takip etmektedir.
Buna karşın merkez açıklığa gelindiğinde altıncı ve takip eden sekizinci kemer
açılığının belirgin bir şekilde daraltıldığı görülmektedir. Böylece Yeşildere geçişine
gelindiğinde ikinci katın yaklaşık 2 metrelik kemer ayaklarının, birinci katın 10
metrelik açıklığının merkezine yakın şekilde konumlandırılarak yükün ana kemer
üstünde pay edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 36). Bu uygulamanın ikinci katın
oturduğu satıh nedeniyle merkez açıklığı zorlayacağı düşünülse de yapının
günümüzde halen ayakta oluşu ve Osmanlı Dönemi’nde inşa edildiği düşünülen,
hemen 60 m güneydeki su kemerinin bu tekniği bire bir taklit etmesinden dolayı
statik açıdan uygun olduğu görülmekte ve buna mukabil 21 m yükseklikte üçüncü
kat görünümündeki kemer geçişini olanaklı kılmaktadır. Daha detaylı bakıldığında
doğuda birinci kat seviyesinde merkezi kemerin yanındaki taşıyıcı payandaların
bitişiğinde, su kemerinin vadi eğimini iki kemerle geçtiği görülmektedir. Batıda ise
birinci kat, arazi eğimini takip eden bir duvar görünümündedir. Yapının ikinci
katında yer alan kemerlerin, üzerlerini kaplayan kirece ve bakımsızlığa karşın kaliteli
bir işçiliğe sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca batı bölümde kimi kemerlerin
tahrip olduğu fark edilir (Şekil 37).
Kızılçullu Kuzey Su Kemeri’nin dere yatağına oturan ayaklarının ve iç duvar
örgüsünün düzgün işlenmiş taşlarla vurgulanan strüktürünün, yapının ilk inşa edildiği
İS 1. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Yapısal vurgunun kemer veya köprü
ayakları arasındaki açıklık üstünde oluğu bu mimari anlayışta zemine oturan
kemerlerin görevi üst yapı bloğunu taşımak olduğundan genel itibari ile basit bir
467
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oluşum gösterdikleri kabul edilir. Kızılçullu örneği, yapının ilk inşa edildiği
dönemden kullanımının sona erdiği döneme kadar bir çok tadilat geçirmiş olmasına
karşın özellikle dere yatağındaki kemer ayakları, doğu kıyıda kalan kemerler ve bir
sütun gibi yükselen kemer ayakları üzerinde, geçen onca zaman ve tadilata karşın
kaliteli işçilik halen izlenebilmektedir.
Yapı genelinde kireç harçlı moloz taşların kullanıldığı gözlemlenmektedir. İÖ
1. yüzyıla kadar bu tip büyük inşa projelerinde kare şekli verilmiş büyük blok taşlar
kullanıyordu469, bu durum hem yapı maliyetini arttırıyor hem de kemer geçişlerinde
ayaklara binen yükün dengelenmesini güçleştiriyordu. İÖ 1. yüzyılın sonuna doğru o
zamana kadar yalnızca duvarın merkezini dolduran atıl moloz taşı, kireç harcıyla
daha büyük ölçekte kullanarak bağlayıcı bir çekirdek biçimi aldı 470 ve kademeli bir
süreçle daha fazla kullanılır oldu. Bu gelişimin bir sonucu olan uygulama tekniği
Kızılçullu Kuzey Su Kemeri üstünde de tatbik edilmiş, doğuda yapının vadiyi geçtiği
dik eğimdeki yüksek kemer ayaklarının arası ile batıda yamacı takip eden kemer
ayaklarının arası yapının nerede ise yarı yüksekliğine kadar kireç harçlı moloz taş ile
örülmüştür. Bununla birlikte özellikle üstte, suyun 0.55 m genişliğinde ve 0.45 m
derinliğindeki bir mecrada aktığı, 1,5 m genişliğindeki kanalı taşıyan kemerlerin
zaman içinde ihtiyaçlar doğrultusunda kireç harçlı moloz taş ile tadil edildiği
anlaşılmaktadır. Üst yapı bloğundaki kemer geçişlerinin tamamında kemer
ayaklarına uygulanan baskıyı azaltmak için tuğla kullanıldığı da görülmektedir.
Yapıdaki bir diğer dikkat çekici unsur ise merkezdeki kemerin geçişini olanaklı kılan
payandalardır. Dere yatağının her iki kıyısına konumlanmış olan, kıyıya oturduğu
noktada taban genişliğinin 4.50 m, uzunluğunun ise 5.56 metreyi bulduğu bu
payandalar geniş bir temelden yukarı doğru daralarak yükselmektedirler. İlk inşa
edildikleri Roma Dönemi’nde genişliklerinin yaklaşık 2 m olduğu anlaşılan
payandaların uzunlukları ise 2.55 metredir. İlerleyen süreçte yukarıda verilen
değerler ölçütünde genişletilen payandalar, merkez kemer açıklığındaki etkiyi
vurgulamak adına Yeşildere’yi geçen kemere üstte çift kemerle yapılan baskıyı
dengeler.
Kızılçullu su kemerlerinden, modern caddeye yakın olan “Kuzey Su
Kemeri’nin” inşa tarihi ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Örneğin Weber, yapıyı İS 5.
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ve 6. yüzyıllar arasına tarihlemektedir. Weber’in

İS 4. ve 5. yüzyıllarda

Constantinopolis’te inşa edilen aqueduct (su yolu) köprülerinin iç iskeletlerini kireç
harçlı moloz taşın (özellikle merkezi kemeri destekleyen payandaların kesiti)
oluşturuyor olması ve cephenin taş bloklarla kaplanıyor olmasından471 etkilendiği
düşünülebilir. Beaujour 1829’da yakındaki bir dağın sularını şehre taşıdığını
düşündüğü sukemerinin bozulmuş hattının Roma yapımı olduğunu dile getirirken
yapının Türkler tarafından tamir edilmiş olduğu görüşünü paylaşır472. Storari ise
kuzey köprüsünü inşaat tekniği, boyutları, çimento (Roma betonu) ve kendi değimi
ile “strüktüründeki cüretkarlık” nedeniyle Roma Dönemi’ne tarihler473.
Büyük olasılıkla kullanılan malzeme ve pek çok onarım geçirmesi nedeniyle
çehresi değişen yapı yakından ziyaret edilmediğinden Geç Roma Dönemi’ne
tarihlenmektedir474. Yapı ile ilgili plan özelliklerine bakıldığında köprünün Roma
Dönemi içerisinde inşa edildiği açıktır. Bununla birlikte bugün NATO’ya ait askeri
alan içinden geçerek Yeşildere’ye doğru güneydoğu kuzeybatı doğrultulu ilerleyen
hat ilk olarak 55 m kotunda batıya doğru 15 derecelik dönüş yapar. Yeşildere’yi
geçen su kemeri yaklaşık 73 m sonra güneybatıya doğru keskin bir dönüş yaparak
Osman Aksüner Mahallesi’nin bulunduğu 87 kotlu tepenin kuzeydoğu yamacına
yönelir. Söz konusu yamacı tırmanan ve Buca sularını Smyrna’ya taşıyan hattın
batıdaki üçüncü ve dördüncü kemerinin plan üzerindeki konumu, Roma su
kemerlerindeki mimari tutumu yansıtması açısından değerlidir. Bu keskin dönüşün
gerçekleştiği alan köprünün vadiyi kemerler vasıtası ile geçtiği alana denk
gelmektedir (Şekil 38). Sert kavisin hemen üstlerinde vuku bulduğu bu kemerler
kuzeyde bir payanda ile desteklenmektedir. Roma su kemerlerinin bir çoğunda
vadinin yamacı boyunca uzanan hat dik bir açı ile kemerlere yönelir bu yolla akıntı
yeni yönüne doğru çevrilebilirdi475. Bu gibi durumlarda Romalı mühendislerin,
suyun akışı yönünde kavisteki kagir yapıya ciddi bir baskı uygulamasına rağmen
uygulamadan kaçınmadıkları, Aspendos ve Smyrna örneklerinde görüldüğü gibi
payandalarla destekleyerek sistemi sürdürdükleri görülür476. Hodge'ın tespitine göre
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bu keskin dönüşler akıntının hızlı olduğu durumlarda oldukça büyük çalkantılar
oluşturabilir ve taşıyıcının bir parçası olmaktan çıkarak sistemi tıkar hale gelebilir.
Bu tespitin belki de en yerinde örneği Smyrna’nın Kızılçullu Su Kemeri üzerinde
görülebilmektedir. Sistemin kemer ayaklarının üstü bu dik dirseğin dönüş yaptığı
yerde suyun taşması sonucu zaman içinde travertenleşen kireçle kaplanmıştır (Şekil
39). Bu durum Chandler477 ve Weber’in478 de dikkatini çekmiştir. Ancak sistemdeki
arızanın nedeninin tipik bir Roma kemer mühendisliği kusurundan kaynaklandığına
yönelik strüktürel analizler bu tarihte henüz tanımlanmadığından arıza sadece
bakımsızlığa bağlanmıştır.
Yapının çok katlı strüktürü, kemerlerin statiği desteklemek için birbirleri ile
kurdukları bağlantı, payandaların yükseklikleri ve benzer örnekler de gözüne
aldığında Kızılçullu Kuzey Su Kemeri’nin kentin artan ihtiyaçları ve Ephesos yolu
üzerinden gelen ziyaretçileri karşılayan etkileyici bir anıt oluşması adına İS 1.
yüzyılda, Akpınar Su Yolu’ndan hemen önce tasarlandığı düşünülmektedir. Arundell
1834’de Discoveries in Asia Minor adlı kitabında kuzeyde yer alan su kemerine
gelen hattın artık tepenin hemen üzerinde yer alan bir buğday değirmenini
döndürmek için kullanıldığını aktarmaktadır479. Bu durum, yapının 19. yüzyılda
işlevini çoktan yitirmiş olduğu göstermektedir.
Yaklaşık 60 metre geride, vadinin daha dar bir bölümünde başka bir yapı
daha görülür (Şekil 40). Var olan bir kemerin yerine yenisinin inşa edilerek çift
kemerli bir sistemin uygulamaya konması eşine az rastlanır bir durumdur. Bu konu
hakkındaki temel görüş, Orta Çağ’ın bilinmeyen bir bölümünde ilk inşa edilen su
kemerinin çalışamaz hale geldiği yönündedir480. Weber'e göre bakımsızlık ya da
ilgisizlik sebebiyle oluşan Chandler'ın da varlığını aktardığı tortular481 ilk su
kemerinden sızan taş üzerinde birikmiş, öyle bir seviyeye ulaşılmıştır ki artık vadinin
doğu kıyısından batıya su akışı sağlanamaz olmuştur. Bunun üzerine kemer üzerinde
yer alan kanalı elden geçirmek yerine vadinin daha dar bir noktasında yine yerel
yüksek basınç prensibine dayalı ikinci bir su kemeri inşa edilmiş olmalıdır482.
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50 metre uzunluğundaki iki katlı yapı aşağıda 3 yukarıda ise 7 kemer
açıklığına sahiptir. Merkezde yer alan kemer haricinde diğer kemerlerin yukarı doğru
sivrilmelerinden dolayı yapı Osmanlı Dönemi’ne tarihlenmektedir. John Cam
Hobhouse’un 19. yüzyılın başındaki notları incelendiğinde sistemin yazarın kenti
ziyaret ettiği tarihlerde halen işler durumda olduğu ve yazarın dağlardan geldiğine
inandığı suları şehre aktardığı anlaşılmaktadır483. Storari 1857’deki yayını için
yaptığı araştırmada söz konusu su kemerinin “Ceneviz işi” olduğuna inandığını
aktarır484. Weber’e göre sözü edilen bu su kemeri ilkine göre 2 metre daha alçaktır,
ancak yüksek basınçlı suyu yine ilkiyle aynı yüksekliğe taşımaktadır. Bu konuda
Prof. Öziş de Weber’e benzer bir tanımlama yaparak, kemerin üzerinden iki sıra
pişmiş toprak borunun geçtiğini ve sonra 2 m kadar ters sifon gibi yükseldiğini
belirtmektedir485. Yükselen su bu noktada taş döşeli bir kanala aktarılmaktadır.
Weber’in 50 metre olarak belirttiği bir mesafenin ardından bu su ilk kemerden gelen
suyun mecrasına katılarak kentin içine aktarılır. Bugün bu hattın takibi mümkün
değildir. Ancak eski plan ve çizimlere dayanarak 0.52 m genişliğinde ve 0.73 m
yüksekliğinde486 üzeri kapalı bir kanal hattı olduğunu, yaklaşık 60 metre yükseklikte
Yeşildere’nin batı kıyısına ulaştıktan sonra doğal eşyükselti eğrilerini takip etmek
sureti ile kuzeydoğu istikametine yöneldiğini söyleyebiliriz. Hat, önce Zafer Tepe
daha sonra ise 2. Kadriye Mahallesi’nin doğu yamacını takip ediyor ve geniş bir
kavis çizerek Kadifekale’nin kuzey yamacının bitiminde bugün Ballıkuyu ile
Kubilay Mahalleleri arasındaki bir noktada son buluyor olmalıydı (Şekil 41).

1.3.4. Bizans Su Yolu

Smyrna kentinin en bilinen su iletim hatları hiç kuşkusuz görkemli su
kemerleri ile Kızılçullu (Osmanağa) Su Yolu, epigrafik belgeler sayesinde yapımı ve
onarımı ile pek çok bilgiye sahip olduğumuz, bir tapınağa hizmet eden Akpınar Su
Yolu ve Hellenistik Dönem’in en büyük mühendislik projelerinden biri olarak
sistemin kendisi gözükmese de herkesin malumu olan Karapınar Su Yolu’dur. Ancak
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kentin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen su iletim hatları bunlarla sınırlı değildir.
Dönemin mühendislik sınırlarını zorlayan Karapınar ya da bir refah sembolü olan
Akpınar gibi teknik ve mali donanımlara sahip olmasa da bahsedecğimiz su yolu Geç
Antik Çağ’da su kaynaklarının kentin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl şekillendiği ve
tedarik edilen kaynağın taksimi konusunda Smyrna’nın tutumunun anlaşılması adına
değerlidir.
Pek çok kentin Pax Romana’nın bitişini takiben su tedariki konusunda
mütevazi ve korunaklı uygulamalar tercih ettiği bir dönemde ters sifon mantığı ile
inşa edildiği anlaşılan Bizans Su Yolu, kaynağını Kızılçullu (Osmanağa) Su Yolunun
da beslendiği pınardan alıyor olmalıdır487. Gerek kent ölçeğindeki modern haritalarda
gerekse

daha

kapsamlı

günümüz

bölge

haritalarında

sistemin

doğrultusu

düşünüldüğünde beslenebileceği başka bir kaynak gözükmemektedir. Bu bağlamda
sistemin başlangıç noktasını Şirinyer Tren İstasyonu güneyinde kalan ve bugün takip
edemediğimiz pınar olarak kabul etmekteyiz. Weber’in yaptığı yüzey araştırmasının
bir sonucu olarak varlığını bildiğimiz hattın izlediği yolla ilgili genel bir kanıya sahip
olunsa da sistemin suyu iletmekte kullandığı künklerin kolay bir şekilde tahribe açık
olmasından dolayı kaynağında derlenen yapının ilerleyişi konusunda detaylı bilgiden
uzağız (Şekil 21).
Hat Osmanağa Su Yolu’nun da beslendiği Buca düzlüğünden batıya
Kızılçullu Su Kemerleri’ne doğru ilerliyordu (yaklaşık 850 m). Weber’e göre söz
konusu su hattı güneyde yer alan köprünün bulunduğu yerin hemen yanında,
Yeşildere’nin yatağının yaklaşık 4 m üzerinde, 1 m uzunluğunda ve 0.66 m
genişliğinde alçak kemerli bir yapıyla karşı kıyıya ulaşıyordu488. Hat burada deniz
seviyesinden yaklaşık 40 metre yukarıda kente ulaşmak adına topografyanın
münhanilerini izleyerek kuzeydoğu yönünde pişmiş toprak künklerden oluşan bir hat
doğrultusunda ilerliyordu.
Hattın diğer kolunun Vezirsu Su Kemeri’ne ulaştığı bilgisine sahip olmakla
birlikte nasıl bir yol izlediği ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Ancak kaynak noktası ve
Yeşildere’yi geçtiği nokta bilindiğinden temel akış prensibi üstünden bir yönelim
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belirlemek mümkündür. Pınarın yüzeye çıktığı ve derlendiği düşünülen alanın 62 m
kotunda olduğu ve Weber’in planlarında Kızılçullu yakınlarında işlenmemiş olduğu
göz önüne alınarak sistemin kuzeybatıya yöneldiği düşünülmektedir. Kapalı sisteme
sahip bir künk hattının avantajlarına sahip olan su yolu, topografya üzerinde
kolaylıkla ilerler ama Karapınar örneğinde de dile getirildiği gibi keskin dönüşlerden
kaçınılır. Bu bağlamda hat günümüzde Hürriyet Mahallesi’nin bulunduğu alanda
geniş bir kavis çizerek yaklaşık 50 m kotunda Yeşildere’ye ulaşıyor olmalıdır. Söz
konusu yüksekliklerin belirlenmesinde Yeşildere kıyısının yüksekliği ve doğusunda
yer alan Karapınar hattının da geçtiği yükselti sırası esas alınmıştır. Deniz
seviyesinin 50 metre yukarısında (bugün Askeriye’ye ait olan alanın hemen
yakınlarında) Yeşildere ile buluşan hat dere yatağını yaklaşık 1.5 km izleyerek bugün
Vezirağa Mahallesi olarak bilenen alanda yer alan Vezirsu Su Kemer’ine kadar
kuzeydoğu yönünde uzanır. Sistemin Yeşildere üzerinden geçtiği noktaya gelmeden
önce, Weber hatta ait uzun bir istinat duvarının varlığını aktarır489. Weber’in bu
aktarımı biraz belirsizdir. Söz konusu yapının tek başına sistemi taşıyan duvar mı
yoksa bir tür iksa duvar mı olduğu açık değildir. Ancak mevcut konumu gereği bu
duvarın varlığının iki sebebi olabilir. İlki; sistemin dere yatağına paralel olarak
ilerleyen yamaç üstündeki yapısının Çaldıran ve Lale Mahalleleri’nin kurulu olduğu
tepeden inmesi mümkün olan sel ve heyelanlara açık oluşudur. Söz konusu duvarın
yüksekliğinin belirlenememesi yapının işlevi hakkında kesin bir yargıya varmayı
güçleştirmektedir. Ancak duvarın daha çok Roma geleneğindeki substructio gibi
çalıştığı düşünülmektedir. Benzeri uygulamaların birkaç özel durum dahilinde
kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin İS 4. ve 5. yüzyıllarda Constantinopolis’te aç
kapa sistemler ile birlikte taşıyıcı olarak yükseltilmiş toprak setlerin kullanıldığı
görülmektedir490. Dolayısıyla Smyrna’nın Bizans Dönemi su tedarikinde elinde İS
6.yüzyıla kadar işler durumda olduğu düşünülen Akpınar gibi model olması ve bu
sistemin işleyişini devamlı kılmak adına yaptıkları onarımlar ile su yolları üzerine
yetişmiş bir iş gücünün de varlığı düşünülürse söz konusu duvarın Roma alt yapı
sisteminin mütevazi bir taklidi olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda eğer sistem
künk hattını korumak adına yerden birkaç metre yukarı kaldıran bir uygulama ise
hattın yüksekliğini koruyarak duvara dahil olduğu nokta yukarıda da dile getirildiği
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üzere Askeri alanın bitiminde, arazi eğiminin düşmeye başladığı kuzeybatı noktası
olmalıdır.
Weber’in de aktardığı üzere hattın en önemli kısmı Yeşildere’nin üzerine
inşa edilmiştir. Su yolu Weber’in planında Koravili olarak adlandırılan ve pek çok
kartpostal üstünde yer alan değirmeni geçtikten hemen sonra Vezirsu Kemeri’nin
batısında belirgin bir kavisle kuzeye yani dere yatağına döner. Bu noktada sistemin
Yeşildere’yi alçak bir duvar ile sifon prensibinde geçtiği anlaşılır491. Dere yatağına
doğru alçalan duvarın ikinci işlevi kendini burada gösteriyor olmalıydı. Roma
Dönemi uygulamalarından da hatırlanacağı üzere sifonun yamaç aşağı dik inişlerinde
künkleri sabitleyecek taş levhalara ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu duvar, deniz
seviyesinden yaklaşık 40 m yukarıda dere yatağına paralel şekilde ilerleyerek
Vezirsu Su Kemer’ine ulaştığı noktada Yeşildere'ye iniyor ve üzerinde taşıdığı iki
künk hattını492 dere üzerindeki kemerli yapıya aktarıyor olmalıdır.
Ancak burada strüktür açısından bir takım sıkıntılar vardır. Dere yatağının
içindeki alçak köprünün kış aylarında yağışlar ile artan debiye karşı nasıl direnç
gösterdiği açık değildir. Weber’in Vezirsu Kemeri için hazırladığı planda Bizans Su
Yolu’nun Yeşildere’yi nasıl geçtiğine dair izler görmek mümkündür493. Her ne kadar
Weber, dere geçişini sağlayan yapıyı bir istinat duvarı olarak tanımlıyor olsa da
hattın karşı kıyıya ulaşması için, 20.yüzyılın sonunda yatağı düzenlenmeden önce
yaklaşık 26 m olduğu anlaşılan dere yatağını bir kemerli köprü yardımıyla geçmesi
gerekir. Planda yapının ayakta kalan parçaları gözükmekte ve oluşumun dere
yatağının içinde kalan parçaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum derenin iki kıyısı
üstünden tek bir kemerle yapılması muhtemel geçiş önerisini ortadan kaldırmaktadır.
Bu durumda nasıl bir strüktüre sahip olduğuna dair bilgilerimizin zayıf olduğu
köprünün, en az iki kemer ile geçişini tamamlaması gerekmektedir. Çünkü köprü,
Yeşildere'nin uyguladığı akış kuvvetine açık yapısı ile kışın artan su miktarına karşı
kemerlerden yoksun bir uygulamada, dere yatağında inşa edilmiş bir set duvarı
konumunda kalacaktır. Bu durum kendini Kızılçullu’daki geçişte de göstermiş
olmalıdır. Yapının inşa edildiği düşünülen İS 5. yüzyılda iklimdeki değişimlerin
Yeşildere’yi nasıl etkilediği açık değildir. Ancak bugün de görülebildiği üzere dere
491

Weber, s. 176.
Weber, s. 176.
493
Weber, s. 182.
492

118

özellikle yaz aylarında debisini büyük ölçüde kaybetmektedir ve bu hali ile herhangi
bir yapının temeline zarar vermesi mümkün değildir. Bununla birlikte kış aylarında
güneydeki yüksek vadilerin sularını toplayarak kendi yatağından taşan bir yapısı
olduğu yaklaşık 300 yıldır değişmeyen bir veridir. Bu noktada sistemin dere yatağı
içinde uzanan düz bir duvar olması mümkün değildir.
Sistemin, ters sifon prensibinin minyatür bir örneği ile dereyi geçişinin
ardından Weber kuzey kıyıda 0.75 m çapında dairesel bir hazne oluşumundan söz
eder494. Haznenin iç kısmında 0.21 m çap ve 0.04 m cidar kalınlığı olan toprak bir
künk hattı bulunmaktadır. Bu künk çıkışının karşı tarafında suyu dere yatağının
üzerinden nakletmekte kullanılan ve iç çapı 0.16 m, cidarı ise 0.05 m olan iki toprak
boru yer almaktadır. Sistemi dere yatağına indiren ve Weber’in planı üstünde yer yer
okunabilen duvara ait parçalarda, söz konusu künklerin yüzeye oturdukları yerlerde
bıraktıkları izlerin o gün görülebildiği aktarılmaktadır495.
Sistemin Vezirsu Su Kemeri’nin batısında kalan noktada dere yatağını ters
sifon ile aştığının açık olmasından hareketle hattın Antik Dönem işleyişinin kapalı
sistem ile yüksek basınca dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Smyrna’nın Bizans
hakimiyeti altında tesis etmiş olduğu bu yapı Karapınar sisteminin yüzyıllar boyunca
kullanıldığını ve Geç Antik Dönem’de işlevini kaybetmiş olsa bile ters sifonun
işleyiş prensipleri için kent mühendislerine model oluşturduğunu göstermektedir. Bu
bağlamda Geç Antik Dönem’de inşa edilmiş bu hattın çalışma prensibi Karapınar’ı
andırmaktadır. Weber yaptığı yüzey araştırması sonucunda her iki kıyıda da birbirine
yakın ölçülerde pişmiş toprak künkler tespit etmiş ve bunların çizimlerini
paylaşmıştır. Çizimler üzerinden anlaşıldığı kadarı ile her iki kıyı boyunca uzanan
künklerin iç çapları 0.27 m, cidar kalınlıkları 0.02 m ve uzunlukları 0.35 m
civarındadır. Künklerin çapları ve cidar kalınlıkları su yolu içerisindeki basıncı
karşılayabilecek niteliktedir. Hat boyunca kullanılan kısa künkler ise bilinçli olarak
tercih edilmişlerdir. Pişmiş toprak hatlar için ani ve dik dönüşler tercih edilen
uygulamalar değildir. Açının ivedilikle değiştirilmesi gereken durumlarda başvurulan
yöntem kısa ve düz künklerin kullanılarak kavisin bağlantılar üstünden yumuşak bir
açıyla giderilmesi şeklinde kendini göstermektedir496. Bu durumda hatta kullanılan
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0.35 m uzunluğundaki künkler hem mukavemet hem de hareket serbestisi için
özellikle tasarlanmışlardır. Künklerin hat boyunca döşenmesini kolaylaştırmak için
boruların

birleşme

bileziklerindeki

soketlerin/zıvanaların

da

kaldırıldığı

anlaşılmaktadır497.
Sistemin kaynağı deniz seviyesinden 62 m yukarıdadır ve hattın Yeşildere’yi
geçmek için dönüş yaptığı notadaki yüksekliği ise yaklaşık 40 m seviyesindedir.
Weber’in aktardığına göre su yolu dere yatağına ulaşmak için sert bir kavisin
ardından alçalmaktaydı. Bugün derede yapılan ıslah çalışmaları nedeni ile yatağın
antik dönemdeki yüksekliğini tespit etmek mümkün değildir. Ancak bugünkü
ölçümlerde deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 26 m olarak gözükmektedir. Bu
noktada Weber’in de planında yer bulan ve istinat duvarları olarak tanımlanan
blokajın dere yatağı üstünde hattı karşılayan venter köprüsüne ait olduğu
düşünülmektedir.
Weber Bizans Su Yolu’na dair paylaştığı bilgilerde duvarlardan sıklıkla söz
etse de bunların yükseklik yada genişliklerini paylaşmamaktadır. Yazarın genişliğini
verdiği tek duvar venter köprüsünün sonunda, plan üzerinde kuzey kıyıda olduğu
anlaşılan istinat duvarıdır. Bu duvarın genişliği 1.66 m olarak verilmiştir.

Bu

noktada dikkat edilmesi gereken husus 1.66 m genişliğin hattın bütününü ifade etmek
için kullanılmadığıdır. Dolayısıyla 1.66 m ölçüsü Yeşildere’yi geçen sistemi taşıyan
duvarların genişliğini de ifade etmemektedir. Ancak Weber’in titiz çalışmasında
kayıt altına aldığı temel planlar, yazarın ayrıca aktarmaya gerek duymadığı strüktürel
ayrıntıların kavranması adına değerlidir. Bu bağlamda Weber’in Vezirsu Su Kemeri
planında kayıt altına aldığı Bizans Su Yol’una ait çizim dijital ortamda revize
edilerek tekrar gözden geçirilmiştir (Şekil 42). Yapılan çalışmada derenin Modern
Çağ’daki ıslahından önceki genişliğinin yaklaşık 30 m olduğu görülmüştür. Bununla
birlikte bir zamanlar ikisi dere yatağının içinde ve biri kuzey kıyının yaklaşık 1.5 m
yukarısında yer alan üç büyük parça olduğu anlaşılmaktadır. Bu duvarların ölçüleri
birbirine yakın olmakla birlikte bire bir örtüşmezler. Dere yatağının içinde kalan iki
bloktan güneydeki 4.47x3.42 m iken kuzeyde kalan parça 4.16x3.77 m ve kuzey
kıyıda kalan son parça 5.71x 3.93 m dir. Düzgün profillere sahip olmasalar da
birbirlerine yakın ölçüleri ile dere yatağındaki bu üç parçanın venter köprüsünü
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taşıyan bloklar oldukları düşünülmektedir. Bu köprü elemanlarının insitu
pozisyonlarında olup olmadıklarına dair yeterli veri yoktur. Ancak parçaların venter
köprüsüne ait orijinal kemer ayakları olarak kabul edilmesi durumunda, kuzeydeki
iki parçanın arasındaki mesafe dikkate alınarak güneydeki bloğun hemen önünde bir
kemer ayağı daha olması beklenebilir. Aksi bir durumda güneyde, dere yatağının
içindeki ilk parça ile ikincisi arasında aşılması gereken mesafe yaklaşık 18 m olacak
buda bir kemer ayağının aşması için güç bir mesafeyi doğururken yapının statiğini
olumsuz etkileyecektir.
Yukarıda da dile getirildiği üzere hattın Yeşildere’yi geçmek için güney
kıyıdaki dönüşünün ardından künkler su kemerine kadar yaklaşık 10 metrelik irtifa
kaybeder. Bu noktada hat venter köprüsü üzerinde güneybatı kuzeydoğu
doğrultusunda ilerleyerek kuzey kıyıya ulaşır. Hattın Yeşildere’yi geçtiği noktanın
yeri de özellikle seçilmiştir. Söz konusu nokta Yeşildere Vadisi boyunca eğimin dere
yatağına doğru en yumuşak inişi yaptığı yerdir ve herhangi bir altyapı imalatı için en
geniş satıhı sunmaktadır. Hodge künkler üstündeki olumsuz statik etmenleri
açıklarken sifonda en büyük baskıyı, yükü ve statik basıncı, hidrolik eğimin altında
kalan mesafesi daha büyük olduğundan karın üzerindeki ilk geniculusun göreceğini
belirtir498. Su iletim hattının köprü üstüne ilk indiği noktada doğal su seviyesinin çok
altında kalacağından ve bu da künkler üstündeki basıncı arttıracağından hat venter
köprüsü ile karşılanmış ve ani yükseklik kaybından doğacak zararların önüne
geçilmiştir. Weber hat üstünde ve venter köprüsünden önce basıncı düzenleyen bir
hazneden söz etmemektedir. Bu durumda Yeşildere üstünde bir venter köprüsü inşa
edilip künklerin geçiş seviyesi yaklaşık 30 metre seviyesine çekilmeseydi hattın dere
yatığına yaklaştığı noktadaki ilk künk sırasının maruz kalacağı basınç yaklaşık cm²
ye 2 kg civarında olacaktı.
Bizans Su Yolu’na dair son veri ise kuzey kıyıdaki su haznesidir. 0.75 m
çapındaki bu dairesel hazne bir taksim havuzu olarak kullanışmış olmalıdır. Vadinin
diğer kıyısına ulaşmayı başaran hat burada yaklaşık 40 m seviyesinde Kızılçullu’dan
gelen su yolu ile birleşiyor ve Weber'in haznenin içinde tarif ettiği 0.04 m cidar
kalınlığı ile iki hattan gelen suyu yine yüksek basınç prensibi ile kentteki ilgili
kullanım alanlarında kullanılmak üzere sevk ediyor olmalıdır. Bu durumda su yolu
498
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40 m seviyesinde bugün Yeşildere Mahallesi olarak bilinen alanı doğu yönde kat
ederek Pagos/Kadifekale’yi dolanır, kuzeybatıya yönelerek Akarcalı Mahallesi
üstünden Kocakapı ve Mirali Mahalleleri’ne ulaşır. Hattın söz konusu yüksekliği ile
uzunca bir süre Smyrna’nın merkezine su iletirken kentin dış mahallelerine de su
tedarik etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

1.3.5. Vezirsuyu

Vezirsuyu Su Kemeri, kentte su ile ilişkili yapıların iyi korunmuş
örneklerinden biridir (Şekil 43). Yapı tıpkı iyi korunmuş Kızılçullu Su Kemeri gibi
kenti ziyaret eden pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Bu sayede su kemerinin işlevi
ve yapısı ile ilgili ulaşılması güç detaylara vakıf olunabilmektedir. İlk tespitlerden
birini yapan Richard Pococke 1745’de yayımlanan kitabında, Kadifekale’nin alt
seviyesindeki vadide üç sıra kemer ile inşa edildiğini aktardığı su kemerinin alt
kısmında, şehir surlarını hatırlatan kaba bir işçilik ile işlendiğini (rusticated/
rustiqué(e))499 gözlemlediği eski bir duvarın kalıntılarını tespit etmiş ve burada erken
bir su yolunun olduğu kanısına varmıştır500. Pococke’un tanımladığı bu kalıntıların
varlığı sıkıntılıdır. Zira yazarın, eski kalıntıları Vezirsuyu’nun kemer ayaklarında mı
yoksa yapıdan bağımsız olarak hemen yakınında mı tespit ettiği net değildir. Weber
çalışmasının “Vezirsu” bölümünde Pococke'un bu sözlerini alıntılamış ancak bir
yorum yapmamıştır501. Yine de Weber’in yazarın bu sözlerini ilgili bölümde
kullanması söz konusu kalıntıları Vezirsuyu Su Kemeri’ne ait daha eski bir
uygulamanın parçası olarak değerlendirdiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte
Weber’in Vezirsuyu planında yapıya kısmen paralel uzanır şekilde aktarılmış Bizans
Su Yolu göz ardı edilmiştir. Oysa Pococke’un tasviri yoruma açık gözükmektedir.
Dolayısıyla söz konusu kalıntılar Bizans Su Yolu’na ait parçalar olarak da
değerlendirilebilirler.
Yapı 1765’te bu kez Chandler'ın notları arasında yerini almış ve yazar kalenin
(Kadifekale) ardındaki Meles (Yeşildere) nehrinin yatağının yakın geçmişte tamir
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edilmiş ve Smyrna’daki çeşmeleri besleyen yüksek bir su kemeri ile geçildiğini
aktarmıştır502. Ancak şüphesiz en net bilgiye yapının inşası ile ilgili verdiği değerli
bilgileri İngiliz Konsolosu Rycaut’tan alan Arundell’in notlarından ulaşılmaktadır.
1674 yılında Vezir Ahmet Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılan su kemeri, pek çok
su kaynağını tek bir kolda birleştirmiş, bunun sonucu olarak sadece yeni yapılara
(Vezirhan ve benzerleri) su sağlanmakla kalmamış aynı zamanda yeni inşa edilen 73
çeşmeye ve onarımı yapılan 10 eski çeşmeye de kaynaklık etmiştir503:
“Böylece bazı evler sularını uzaktan gidip almak zorundayken, Vezirsuyu
Köprüsü sayesinde büyük Asya kıtasındaki pek çok kentte olduğu gibi her aile
ve her sokağın ihtiyacı daha kolay sağlanmıştır504”.

Ancak Arundell’in Konsolos Rycaut’tan aldığı bilgileri paylaştığı paragrafın
sonunda yapı ile ilgili olarak yaptığı tanımlamalara ve verdiği ölçülere bakıldığında
Vezirsuyu Su Kemeri olarak tanımladığı yapının aslında Kızılçullu Su Kemerleri’nin
güneyde kalan kemeri olduğu anlaşılır. İki Osmanlı Dönemi su iletim hattını
karıştırdığı anlaşılan yazar Vezirsuyu olarak tanımladığı yapının ölçülerini şu şekilde
verir: “… su kemerinin üste yedi ve altta 2 kemeri vardır; 200 feet (60.96 m.)
uzunluğunda ve 60 feet (18.28 m.) yüksekliğindedir505”. Söz konusu ölçüler yazarın
açıkça Kızılçullu Güney Su Kemeri’ni betimlediğini gösterir. Arundell'i hataya sevk
eden sebep aslında yapıyı hiç görmemiş olmasından ya da kendinden önce alanı
ziyaret etmiş diğer yazarların etkisinde kalmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Zira anlaşıldığı kadarı ile Arundell söz konusu su kemerinin ölçüsünü kendi değil,
James Dallaway’in 1797’de yayımlanan kitabından almıştır. Dallaway Kızılçullu Su
Kemerleri’nin bulunduğu alanı tanımlarken Kuzey Su Kemeri’nin yüksekliğini 70
feet (21.33 m) ve uzunluğunu 350 feet (106.68 m) olarak vermiştir. “Diğeri” dediği
Güney Su Kemeri’ni üstte 7 ve alta 2 kemeri şeklinde tasvir etmiş, uzunluğunu 200
feet (60.96 m), yüksekliğini 60 feet (18.28 m) olarak verirken yapının inşa tarihinin
1674 olduğunu aktarmıştır506.
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Vezirsuyu Su Kemeri’nin kaynağı Weber’e göre Osman Ağa suyudur ve ana
kaynağın 234 m. güneyde olduğu düşünülmektedir507 (Şekil 44). Bugün İnkılap
Mahallesi’nin güneyi, Buca Hipodromu’nun kuzeyinde kalan bu alanda, Weber’e
göre 53 m uzunluğunda, 6 m genişliğinde ve 3 m derinliğindeki bir havuzu üç
payanda dört açık bölmeye ayırıyordu508. Havuzda toplanan su, güneybatıda dipte
yer alan demir bir geçitle toprak künklere aktarılıyordu. Yine Weber’in planlarına
göre Yeşildere’ye paralel uzanan hat, önce İnkilap sonra Hürriyet Mahalleleri’ni
geçer. Çaldıran ve Lale Mahalleleri’nin bulunduğu 112 m. yüksekliğindeki tepenin
çevresini dolanmadan önce 52 m kotunda bir kanal görünümü alır509. Hattın kanal
görünümü alması mevcut topografik veriler ışığında Yeşildere’ye yaklaşık 130 m
mesafede, Askeri alanın kuzeyinde gerçekleşmiş olmalıdır. Kuzey yöndeki
ilerleyişini sürdüren hat, Kadifekale’nin güneyi ile sözünü ettiğimiz tepenin kuzeyi
arasında konumlanır. Bu noktada suyolu Yeşildere’yi yaklaşık 45 m. seviyesinde,
takribi 160 m. uzunluğunda bir su kemeri ile geçer. Güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu
bu muazzam geçişi mümkün kılmak için tren yolu 5,5 m. yüksekliğinde bir kemerle
aşılmış ve yatak zemini yaklaşık 26 m seviyesinde bulunan Yeşildere, vadi tabanında
4, yukarıda ise 9 kemerden oluşan iki katlı bir köprü ile geçilmiştir (Şekil 45).
Yapıyla ilgili 18.yüzyıl gözlemlerinde kemer ayaklarında kullanılan blok taşlardan
söz edilmektedir. Weber su kemerinin ana taşıyıcılarında kullanılan bazıları bosajlı,
bazılarının kenar sınırları belli olmayan taş blokların devşirme olarak kullanılmış
olduğunu

ve

bunların

sıradan

taşlardan

ayırt

edilebilir

mimari

detaylar

barındırdıklarını belirtmektedir510. Yazara göre taşların büyük çoğunluğu Pagos’taki
kaleden alınmıştır ve Karapınar Su Yolu’na ait bir kaç taş boru da duvarda yer
almaktadır. Bu bloklar zaman içindeki onarımlar ve yapıyı güçlendirmek adına
yapılan eklentiler sebebi ile bugün gözlemlenememektedir. Yapının genelinde ise
kireç harçlı moloz taşların kullanıldığı görülmektedir. Yeşildere’yi geçen yüksek
kemerlerin yapının tabanına ve taşıyıcı ayaklara uyguladığı basıncı azaltmak için
tuğla

kullanıldığı

anlaşılmaktadır.

Yapının

Yeşildere’nin

güneyinde

kalan

bölümünde vadi tabanına oturan taşıyıcıların iskele ve kemer kalıbı hatıl delikleri
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halen gözlemlenebilir durumdadır. Dere yatağındaki kemer ayaklarının batıya bakan
alt bölümleri Yeşildere’nin akışının hızlandığı durumlarda mukavemetlerini
korumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Vadinin kuzey yamacında yer alan
yüksek kemerlerin ise sonradan ilave edildikleri aşikar olan eğimli payandalarla
desteklendikleri görülmektedir. Bu noktada çevre yolunun imkan verdiği alanlarda
yapılan ölçüler kuzeyden güneye doğru kemer açıklıkları arasında farklar olduğunu
göstermiştir. Yapılan ölçüm çalışması, Weber’in çizgi ölçeğe ya da birim değerlere
sahip planlarının doğrulunun teyit edilmesi adına da fayda sağlamıştır. Buna göre
kuzeydeki ilk iki kemer açıklığının yaklaşık 5.30 m olarak tasarlandığı, güneye doğru
üçüncü kemerin diğer iki örneğe oranla 1 m civarında genişlediği ve strüktürü
desteklemek amacıyla daha dar bırakılan ve köprünün yarı seviyesine kadar yükselen
ikinci bir kemere sahip dördüncü açıklığın yaklaşık 3.5 m civarında olduğu
görülmüştür. Bugün Yeşildere yolunun şehir merkezine doğru akan trafiğinin geçtiği,
geçmişte de kentin en işlek yollarından biri durumundaki beşinci kemer açıklığının
güney karşılığı zarar görmüştür. Bu alanın Cadoux’nun 1930/31 kışında çöktüğünü
aktardığı bölüm olduğu düşünülmektedir511. Weber’in planı üstünden gidildiğinde
söz konusu kemer açıklığının 5.75 m civarında olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan
ölçümde yukarıda sözü edilen eğimli payandaların ise yaklaşık 4.5 metre uzunluğa
ve 1.5 m genişliğe sahip olduğu görülmüştür (Şekil 46). Su kemerinin üst bölümünde
yer alan ve Weber’in 1,68 m. genişliğinde, 1,60 m. yüksekliğinde tanımladığı
suyoluna ait kanal, geçirdiği onarımlara rağmen varlığını korumaktadır512. Bugün bu
alanda yapılan ölçümler kanalı iki yanda sınırlandıran duvarların kalınlığının 0.70 m
olduğunu, kanalın aktığı mecranın üstte yer yer daralarak 0.575 m ile 0.52 m
arasında değiştiği ve dibe doğru 0.46 ile 0.38 m civarında olduğunu göstermiştir.
Kanalın derinliği ise 0.85 m olarak tespit edilmiştir. Kanalın içinde suyun aktığı
mecranın sıva ile kaplandığı bugün halen görülebilmekle birlikte sistemin gözden
çıkarıldığı son dönemde artan bakımsızlığın doğal bir sonucu olan kireç
sedimantasyonun kanal duvarları üzerindeki takibi mümkündür (Şekil 47). Weber’in
sözünü ettiği ve kanalın üstünü kapatan taşlar muhtemelen başka yapılarda
kullanılmak adına götürülmüştür. Bugün şehrin ana arterlerinden Yeşildere yolu
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üzerinde bulunan yapının kemerleri arasında şehrin en yoğun trafiklerinden biri
akmaktadır.
Vezirsu’ya ait su iletim hattının vadinin kuzeyine ulaştıktan sonra deniz
seviyesinden yaklaşık 45 m yükseklikte kuzeydoğuya yönelerek, Kadifekale’nin
güneydoğu yamacını takip etmek sureti ile Ballıkuyu ile Kubilay Mahalleleri
arasındaki bir noktaya ulaştığı düşünülmektedir.

1.3.6. Kapancıoğlu Su Yolu

Kapancıoğlu Su Yolu’nun varlığından haberdar olunmasını sağlayan tek
kaynak Weber’in çalışmasındaki notlarıdır. Bugün ne bu kaynağa nede suyu şehre
ileten sisteme dair herhangi bir iz vardır. Bununla birlikte Weber’in planlarında yer
almış ve o gün için bile sadece bir öngörüye dayanan kaynağın konumu ve geçmişte
kullanılması durumunda maksimum etki alanı değerlendirilmeye çalışmıştır. Bunun
için yazarın haritası modern ve sayısal haritalar üzerinde revize edilmiş ve yapılan
tanımlamalar modern kent üzerinde yineden konumlandırılmıştır.
Weber’in Kapancıoğlu için verdiği en önemli röper hiç şüphesiz Diana
Hamamları olarak anılan günümüzde Halkapınar Mahallesi içerisinde kalan
kaynaktır. Yazara göre Diana Hamamları kaynaklarından bağımsız ve daha yukarıda
zengin bir Türk olan Kapancıoğlu tarafından yaptırılmış, suları bol büyük bir çeşme
bulunmaktaydı513. Yapının lokalizasyonu adına verilen bilgiler belirsiz olmakla
birlikte çeşmenin, Weber’in tespitinden önce yer değiştirdiği ve kalıntılar sebebiyle
önceki yerinin birkaç yüz yard (200 yard: 182.88 m) batıda ve yolun (bugünkü
Gaziler Caddesi) kuzeyinde olduğu anlaşılmaktadır514. Verilen bilgiler ışığında
çeşmenin ilk olarak bugün yine Halkapınar Mahallesi sınırları içinde, Yenişehir Gıda
Çarşısı’nın bulunduğu alanda, caddenin hemen kuzeyinde yer almakta olduğu
anlaşılmaktadır. Daha sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı yerinin değiştirildiği
anlaşılan çeşmenin yazarın verdiği plan dahilinde Cengiz Topel Mahallesi sınırları
içinde, İzsu Halkapınar Sular İşletmesi'nin yaklaşık 180 metre güneyinde, deniz
seviyesinden 40 m yukarıda, 1186/7 sokağın batısında konumlandığı anlaşılmaktadır.
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Weber, yeni su hattının döşenmesi sırasında Diana Hamamları’na doğru
uzanan eski bir yolun açığa çıkarıldığından söz eder515. Bu yeni su yolu ile ilgili
çalışma muhtemelen M.Barbieri'nin 1847'de çevredeki kaynakları birleştirmeye
yönelik projesinin, dönemin şartlarına uygun olarak yaklaşık elli yıl sonra tadil
edilmesi ile ilgili olmalıdır. Bilindiği gibi İzmir kenti 19. yüzyılın sonunda ciddi bir
su kıtlığı ile karşı karşıya kalmış ve durumun üstesinden gelmek amacı ile
Halkapınar mevkiine dağıtım pompa istasyonu, su deposu, bağlantı kanalları ve diğer
yardımcı yapılardan oluşan bir derleme birimi 1886 yılında inşa edilmeye başlanmış
ve tesis 1897'de çalışmaya başlamıştır. Weber, Kervan Köprüsü’nden sonra doğruca
Diana Hamamları’na yönelen yerin 1- 1.5 m altındaki bu antik yolun paralelinde
Bizans Dönemi’ne ait olduğunu düşündüğü künklerin varlığından söz etmektedir.
Kapancıoğlu Çeşmesi’nin sahip olduğu gür kaynaklar ve şehre uzanan antik yola
paralel künk hattına dayanarak bu suyun Roma Dönemi’nden itibaren kullanıldığı ve
Bizans

Dönemi’nde

sistemin

elden

geçirildiği

düşünülmektedir516.

Hattın

Yeşildere’ye geldiği noktada kat etmiş olacağı mesafe 1.9 km olacaktır. Deniz
seviyesinden 13 m yukarıda su iletim hattının Yeşildere’yi aşması için en işlevsel yol
Kervan Köprüsü'nü kullanarak yapılacak bir geçiş olarak gözükmektedir. Weber
köprü üstünde kapalı sistem iletim hattının herhangi bir uzantısını tespit edememiş
olmakla birlikte Kervan Köprüsü’nün doğuya bakan bölümündeki kemerlerde kireç
tortuları

gördüğünü dile getirmiştir517. Söz konusu sistemin köprü geçişindeki

izlerinin takibi modern yolun tahribatı nedeni ile mümkün değildir.
Sistemin Yeşildere’yi geçtikten sonra suyu taşıyabileceği alan hayli geniştir.
Sistemin kapalı künk sistemi ile işliyor oluşu suyun daha yukarı kesimlere dağıtımını
olanaklı kılarken, mevcut yüksekliğini koruyarak topografyanın sağladığı münhaniyi
izleyerek de Agora ve çevresindeki kamu yapıları ile Akıncılar Mahallesi civarındaki
olası hamam komplekslerini besleyebilecek bir konuma sahiptir. Bu noktada en
büyük soru sistemin söz konusu işlerliği kazanacak yeterli kaynağı olup olmadığı
sorusudur. Bu bağlamda hemen yakınındaki Diana Hamamları’nın kaynaklarını bu
sistemden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kaynağı itibari ile Agora’ya kadar olan
mesafe, hattın hiç dolanmadığı düşünülürse 3 km geçmektedir. Böyle bir projede
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(Akpınar hattı için dile getirilmiş olduğu gibi) birbirine yakın mevcut kaynakların
derlenmeden şehre iletildiği bir proje Roma mühendisliğinde söz konusu olamaz.
Künk sistemlerinin açık sistemlere oranla daha az taşıma kapasitesine sahip oldukları
ve günümüzde Halkapınar’daki kuyuların hala modern şehrin su ihtiyacına karşılık
verdiği düşünüldüğünde söz konusu proje için yeterli kanıt olmasa da tatbikinin
mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.
Kapancıoğlu Su Yolu’nun Smyrna kenti için ifade ettiği anlam ve kaynağın
değerlendirilmesine dair olası sistem yukarıda Meles başlığı altında Halkapınar’daki
imar faaliyetlerinin bir parçası olarak daha kapsamlı şekilde irdelenmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
KENT İÇİ SU YÖNETİMİ

2.1. DEPOLAMA VE DAĞITIM

2.1.1. Castellum/Divisorium

Smyrna kentinin günümüze kadar çeşitli işlevler yüklenmiş ancak kesin bir
yargıya varılamamış ya da eksik tanımlanmış bir diğer yapısı ise Pagos Tepesi’nde
yer almaktadır. Bu belirsizliğin aşılamıyor oluşunun en temel nedeni söz konusu
yapının fiziki varlığının takibinin günümüzde mümkün olamayışında yatmaktadır.
Bu yapı bugüne kadar tespit edilebilmiş kaynaklar çerçevesinde ilk kez Thomas
Smith’in1678’deki ve 1694’teki iki çalışmasında irdelenmiştir.
Thomas Smith, Pagos Tepesi’nde Aziz Polycarpos’un olası mezarını ve
Hıristiyan yapılarını tasvir ettiği bölümde Judicature518 olarak tanımladığı büyük bir
binadan söz etmektedir. Smith’in tasvirine göre söz konusu yapı üç geniş odaya
sahiptir ve binanın ön kısmı dört adet sütunla taşınmaktadır. Ancak yazarın aktardığı
kadarı ile 17. yüzyılın sonunda söz konusu taşıyıcı sütunların yalnızca kaideleri
görülebilmektedir519. Yapıda birçok kemere ve toprağın üzerinde yatan çok büyük
taşların varlığına dikkat çekilmiştir.
1739’da Smyrna'yı ziyaret eden Richard Pococke ise Aziz Polycarpos’a ait
olduğu düşünülen ve antik stadium kompleksinin kuzeybatısında tanımladığı “mezar
yapısını” tasvir ederken söz konusu alanın çevresinde kilise ve ilişkili yapılara dair
izleri de konumlandırmaya çalışmıştır. Pococke, çevrede bir takım yıkıntıların
varlığına işaret ederek, Smyrna başpiskoposunun katedral kilisesini stadiumun
kuzeyine inşa edilmiş olabileceğine dair bir inanışın varlığını aktarırken, bu alanın
güneydoğusunda ön kısmının bir zamanlar ayakta olan sütunlarla sınırlandırılarak bir
portiko oluşturduğu, üç odalı bir yapıdan söz etmektedir520. Şüphesiz Thomas
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Smith’in değinme şansı bulduğu yapı ile aynı yeri tanımlayan Pococke binanın
işlevini, diğer bazı seyyahların notlarını da dikkate alarak Smyrna konseyinin
toplandığı ve başpiskoposun synod (kilise meclisi) odası olması muhtemel oda olarak
tanımlar521.
John Montagu of Sandwich'in 1738 ve 1739’da yaptığı yolculukların
derlenerek 1799’da yayınlandığı çalışmada Kadifekale’de yer alan büyük sarnıç
yapısının güneybatısında, üzerinde hiçbir yazıtın yada işaretin yer almadığı ve
“Homer'in Okulu” olarak anılan bir yapıdan söz edilir522. Sandwich öncüllerinin
aksine yapıyı Antik Dönem’e tarihlerken, binayı oluşturan büyük kare taşların son
derece kaliteli bir işçilikle birleştirildiklerine dikkat çekmektedir523.
1744’de Smyrna'yı ziyaret eden Alexander Drummond’un524 yapı üzerine
yaptığı tasvir ve aktarımları ise şüphesiz en dikkat çekici olanlarıdır. Drummond,
yapıyı ne Strabon’un OMHPAION olarak andığı Smyrna Kütüphanesi’ne ne
Homeros tapınağına ne de “Homeros Okulu’na” benzetme eğilimdedir525. Her ne
kadar Drummond binayı Janus Tapınağı olarak adlandırıyor olsa da 18. yüzyılın
ortasına gelindiğinde yalnızca tasvirlerden ibaret olan yapının planını paylaşması
günümüzde takibi mümkün olmamasından dolayı değerlidir (Şekil 48). Öncülleri
gibi yapının girişinde ortadan kalkmış olan sütunlara değinen yazar ilk kez yapının
içinden söz ederek binanın üç bölüme ayrılmış odalarından merkezdekinin arka
duvarında yer alan bir nişin varlığına işaret eder ve bu nişin sanılanının aksine bir
tanrı heykelciğinin konulması için çok dar olduğu görüşünü dile getirir526.
Drummond’un binada yaptığı ölçümlere göre yapının tamamı 50x27 feet
(15.24x8.229 metre)dir. Duvarlar içerisinde “Tapınak” 16x27 feet ( 4.876 x 8.229
metre)dir. “Revaklı avlu” 13x27 feet ( 3.962 x 8.229 metre) bunlara ait kapıların
genişliği 3.5 feet (1.066 metre); pencereler 3 feet (0.914 metre) ve giriş 10 feet
(3.048 metre) dir. Yapıyı oluşturan duvarlar 4 feet'ten (1.219 metre) kalın değildir527.
Yazara göre kendi ziyareti sırasında takriben nişin olduğu bölümde yapılan yeni bir
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yapısal müdahale de dikkate alındığında “Janus Tapınağı” ana hatlarıyla biri sonraki
yerleşimciler tarafından kapatılmış iki kapıya sahip olup yapı kısa süre önce tepede
tarım yapan insanlar tarafından sahiplenilmiştir528.
Prokesch Ritter von Osten 1836'daki çalışmasında, söz konusu binayı dini bir
yapı olarak tanımlamaktadır. Von Osten yapının uzunlamasına, karanlık ve dar üç
mekandan oluştuğunu aktarırken, mekanların nişler ve tonozlar ile donatılmış
olduklarını belirtmektedir529. Yazara göre bu üç farklı odadan soldakinde bir vaaz
kürsüsü mevcuttur ve bu kürsünün üzerinde İsa ve Meryem'in resimlerinin
bulunduğu yazar tarafından tasavvur edilmektedir. Von Osten ayrıca öncüllerinin
tanımladığı girişin ve sütunlar ile taşınan kapalı ön avlunun varlığını koruduğunu
aktarmaktadır530.
1856 yılına gelindiğinde yapının Luigi Storari’nin haritasına da (Şekil 49)
yansıdığı görülmektedir. Her ne kadar Storari bu alan için özel bir değerlendirmede
bulunmasa da yapmış olduğu harita çalışmasının nitelikli yapısı bina yapısının 19.
yüzyılın ortasındaki görünümü hakkında fikir vermektedir. Mühendis Storari'nin
1850 yılında kente gelerek hem antik hem de modern şehri kapsayan bir rehberin
taslaklarını hazırladığı bilinmektedir531. Storari’nin çalışmasını dikkate değer kılan
şey kente ait tarihsel yazınları dikkate alması ve kendisi kazı yapmasa da çeşitli
sebeplerle yerel otoritelerce gerçekleştirilen çalışmalarda hazır bulunmasıdır532. Bu
hassasiyetinin Sultan Abdül Mecit Han'a ithaf edilmiş harita çalışmasına da yansıdığı
kabul edilmektedir. Bu bağlamda Storari’nin 1:5000 ölçekli çalışması Smyrna sayısal
haritası üzerinde yeniden değerlendirilerek haritasında tanımladığı alanlar ile ilgili
ölçümleri irdelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle Storari’nin şehir planı, öncüllerinin
tanımlarken stadium yapısını esas alan basit konumlandırmalarının ötesine geçmiş
bununla birlikte binanın mutlak konumunun anlaşılmasında öncü olmuştur.
Storari'nin planı sayısal yazılım altında yeniden değerlendirildiğinde kentte yer alan
Agora, tiyatronun bulunduğu alan, Kadifekale ve yine burada yer alan büyük sarnıç
yapısı ile ilgili verdiği ölçeklerin doğru olduğu tasdik edilebilmektedir. Buna göre ilk
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kez Thomas Smith’in andığı yapının Storari'ni çalışmasında doğuda Kadifekale ile
batıda stadium arasında harabe olarak nitelendirdiği alana tekabül ettiği
düşünülmektedir. Storari'nin planı modern haritalar ile eşitlendiğinde söz konusu
yapı İmariye Mahallesi sınırları içerisinde kalan Hava Şehitliği'nin hemen güneybatı
yamacında konumlanmış olmalıdır. Günümüzde bu yapının varlığına dair herhangi
bir tespit olmadığı gibi binanın inşa edildiği düşünülen alanda hususi olarak herhangi
bir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte Storari'nin çalışmalarının sürdüğü
dönemde alanda Drummond'un sınırlarını belirlediği yapıdan fazlasının günışığına
çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Storari'nin çalışmasında kullanmış olduğu ölçek dikkate
alınarak sayısal haritaya taşınan kalıntıların, çizimdeki kalem payları ve günümüze
ulaşan plan baskılarındaki çizgi kalınlıklarındaki milimetrik değişimlerin taranarak
dijital ortama aktarılan çizimlerinde ölçü değer farkları doğurabileceği dikkate
alınarak mevcut yapılar yeniden çizilmiştir. Buna göre alanda güneybatı kuzeydoğu
doğrultusunda sırası ile 7.42x12.66 m, 6.30 x 6.41 m ile 7.16x 6.04 m ölçülerinde üç
ayrı mekan kalıntısı gözlemlenebilmektedir (Şekil 50). Bu yapıların Smith, Pococke
ve Drummond'un tanımladığı binadan ayrı oluşumlar mı yoksa zaman içerisinde
modern kentin fiziki müdahaleleri ile ortaya çıkarılan ve söz konusu oluşumu
tamamlar nitelikteki bölümler mi olduğu konusunda bilgi bulunmamaktadır.
Storari'nin tanımladığı bu yapıların birbirleri ile fiziki bağlantıları olduğu kabul
edilirse bir bütün olarak değerlendirilen yapının genişliği 42 m bulmaktadır. Bu
çalışmanın modern haritalara eşitlenmesi sonucu tespit edilen bir diğer ayrıntı ise söz
konusu yapının münhanilerin deniz seviyesinden 150 m seviyesinde oluşturdukları
yükselti eğrisinin hemen üst sınırını karşılayacak şekilde inşa edilmiş olduğudur. Bu
bağlamda yapının kuzeydoğuda Kadifekale (189 m kotunda) ile güneybatıda kuzey
yamacında stadiumu barındıran tepe (bugün Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde
kalan 173 m kotundaki tepe) arasında deniz seviyesinden 155 m yükseklikte oluşmuş
coğrafi düzlükten yararlanmaya çalıştığı açıktır.
Söz konusu yapıyı ve hemen yakınında yer alan diğer kalıntıları planına
taşıyan bir diğer isim Lamec Saad'tır. Saad bir süre için İzmir'de yaşamış olan asker
kökenli Alman bir doktordur. Saad'ın çalışması Storari’nin haritasından yirmi yıl
sonra yayınlanmış olup iki çalışma arasındaki en büyük fark, iki tren yolu hattının ve
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rıhtımın inşa edilmiş olmasıdır533. Lamec Saad'ın kentte geçirdiği süre ve bu süreyi
çalışması adına nasıl kullandığı ile ilgili bilgilere sahip olunamamakla birlikte
hazırladığı plan üstünde tıpkı Storari’nin çalışmasında olduğu gibi güneybatı
kuzeydoğu doğrultusunda üç yapı kalıntısı gözükmektedir. 1876'da 1:5000 ölçekle
yayınlanan haritada güneybatıda yer alan yapının strüktür yönünden kimliğini
koruduğu görülürken kuzeydoğu yöndeki yapıların plan özelliklerinin ve buna
mukabil ölçülerinin değiştiği görülmüştür. Bununla birlikte kalıntıların güneybatıdan
kuzeydoğuya olan genişliği yaklaşık 43.74 m olarak yansıtılmıştır.
Aristote Fontrier'in 1907'de yayınladığı makalesinde söz konusu alan, Zeus
Akraios Tapınağının yeri olup olamayacağı yönünde irdelenirken 20.yüzyılın başında
binanın olduğu alan bir üzüm bağı ile bir konak arasında konumlandırılmaktadır534.
Fontrier her ne kadar yapı hakkında herhangi bir detayı paylaşmamış olsa da binanın
konumunu haritasında kayıt altına almıştır. Bu çalışmada

yapının planı

paylaşılmazken, Fontrier'in numarik sistemi içinde 2 numara ile gösterdiği alan gerek
Storari gerekse Saad'ın çalışmasında bina kalıntıları için ön gördükleri alanla bire bir
örtüşmektedir. Bununla birlikte alanda taş bloklar içinde yerel alan su künklerinin
varlığına işaret edilmesi değerli bir veri olarak dikkat çekmektedir535.
1906'da çıktığı Anadolu turunda elde ettiği deneyim ve veriler ışığında
yaptığı çalışmalar ile tanınan tarihçi ve arkeolog Frederick William Hasluck,
makalesinde “Kale Tepesi” olarak adlandırdığı alandaki harabeleri değerlendirmiştir.
Hasluck, Storari ve Saad'ın haritalarına yansıyan yıkıntıların bütününün pek çok
seyyah ve araştırmacı tarafından St. John Kilisesi olarak değerlendirildiğini
dolayısıyla Judicature yapısının da kilisenin yalnızca bir bölümü olarak
değerlendirilmeye çalışıldığını ifade etmektedir536. Bu görüşü desteklemek için
Giovan Battista de Burgo'nun 1686’da yayınlan çalışmasında yer alan 158x38 adım
(127x30 m) olarak tasvir ettiği tapınak alanını537 ve Thomas Smith'in aktardığı peşi
sıra tonozların Aziz Polycarpos Şapeli ile Judicatorium'u birbirine bağladığı
533
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görüşünü kullanır538. Yazar Le Bruyn'un çiziminden hareketle burada merkezi
bölümün diğerlerinden yüksek olduğu, bir orta nef ve yan galeriler ile bir kilise
yapısı tasavvur edildiğini dile getirirken bir apsisin bulunmaması nedeniyle plandaki
hiçbir şeyin bu varsayımı desteklemediğini de kaydetmektedir539. Yazar alandan yeni
bir veri paylaşmazken onu öncüllerinden ayıran en büyük özelliği ilk kez yapının
olası işlevinin kamu çeşmesi ve rezervuar hizmeti gören çift maksatlı bir
“Nymphaea” ya da küçük kanallar vasıtası şehrin farklı bölümlerine suyun
dağıtımının

yapıldığı

nokta

olarak

değerlendirilmiş

olabileceği

görüşünü

paylaşmasıdır540.
Şüphesiz Fontrier’in 1907’de alanda taş künklere işaret etmesi ve George
Weber’in Karapınar Su Yolu üzerine yaptığı çalışmada hattın söz konusu alana kadar
ulaşıyor olması yapının plan özelliği de irdelendiğinde bir çeşme binası olarak
kullanılmış olabileceği fikrini mantıklı göstermektedir. Ancak söz konusu yapının bir
Nymphae olarak kabul edilmesi durumunda yapının işlevselliğinin mevcut konumu
ile birlikte değerlendirilmesini gerektirecektir. Bu değerlendirmenin hemen başında
yapının konumu dikkate alındığında oluşumun böylesi bir işlevi karşılamak adına tali
bir alanda kaldığı hemen dikkati çekecektir. Açıklık getirmek gerekirse bu alan kent
surlarının yaklaşık 70 metre güneyinde kalmakta bu konumu ile de savunma
tahkimatının dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin Kadifekale heyelan alanında yaptığı istimlak ve yıkım çalışmaları
sırasında Hava Şehitliğinin güney duvarının dışında tespit edilmiş ve İzmir Müzesi
ile yapılan ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkarılan Roma Dönemi’ne ait mermer
lahit, Pagos’un güney eteklerinin bir nekropol alını olarak değerlendirildiği
olasılığını kuvvetlendirmiştir. Çeşme yapısı olabileceği söylenen söz konusu binanın
lahit mezara olan uzaklığı ise yaklaşık 70 m civarındadır. Bu şartlar altında kent
surlarının dışında Drummond’un planında paylaştığı boyutlarda bir çeşme binasının
işlevsel olmayacağı düşünülebilir.
Bununla birlikte yazarların tasvir ettikleri yapının önündeki sütun dizisi ve
yapının arka bölümünü teşkil eden üç ayrı bölüm bir çeşme binasının plan
özelliklerini çağrıştırmakta, bu durum alanda su ile ilgili bir yapının varlığını
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vurgulamayı sürdürmektedir. Konumundan doğan olumsuzluklar görmezden
gelindiğinde ve güneybatı kuzeydoğu yönünde uzanan diğer kalıntılar hesaba
katılmadığında, Smith ve Drummond’un tasvir ettiği plana dayanarak söz konusu
yapının bir Hellenistik Dönem çeşme yapısını çağrıştırdığı söylenebilir. Her ne kadar
Drummond'un verdiği ölçüler kaleme aldığı çizimle uyuşmasa da tasvir etmek
istediği yapının genel şablonu açıktır. Yine de Drummond’un aktardığı ölçüler esas
alınarak ve yazarın yayınladığı plana sadık kalınarak çizim revize edilmiş ve kare
planının daha belirgin olduğu bir yapı ortaya çıkmıştır (Şekil 51).
Her ne kadar çeşme yapıları bulundukları coğrafyanın gerektirdiği şartlara
uyacak şekilde düzenleniyor olsalar da Hellenistik Dönem’de önce Yunanistan'da
sonrasında Anadolu'da dikdörtgen yada takriben kare planını uygulayan bir akımın
başladığı bilinmektedir541. Bu tipin gözlemlenebileceği ve korunmuşluk durumu en
iyi örnek İÖ 3. yüzyıla tarihlenmekte ve Rhodos Adası’nda Ialyos kentinde
bulunmaktadır (Şekil 52). Smyrna kentinde tespit edilen bina ise mevcut yazılı
kaynaklara göre 17. yüzyıldan beri kayıtlarda yer bulmakta ancak yazarların
strüktürü tanımladığı hiç bir tasvirde yapının dikey kesiti ile ilgili bilgiye
rastlanamamaktadır. Şüphesiz bunun en temel nedeni yapının söz konusu
betimlemelerin yapıldığı dönemde dikeyde bina siluetini büyük ölçüde kaybetmiş
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum yapının çatı örtüsü, üst yapı
elemanlarından sima yada saçaklığın benzer örneklerle karşılaştırılmasının önüne
geçmektedir. Zemin planı üzerinde de birebir bir benzerlikten söz etmek güçtür.
Smyrna örneğinde suyun temin edildiği düşünülen alan revaklı avlunun hemen
bitimindeki merkez açıklık üzerinden karşılanıyorsa yaklaşık 1.61 m lik açıklığın bir
parapet duvarıyla sınırlandırılmış olması ve arkasında kalan alanın ise suyun
toplandığı havuz olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak bazı arkaik örneklerde
çeşme yapısına girildikten sonra yapının iki ayrı köşesine konumlandırılmış su
havuzlarının varlığı da bilinmektedir542. Her iki plan da “stoa tipi çeşme binası”
olarak tanımlanmaktadır543. Bu tip her ne kadar İÖ 6. yüzyılda ilk kez Attika’da
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ortaya çıksa da İÖ 4. yüzyılda plan şekli oturarak, Yunanistan ve Anadolu’da da
yaygın olarak kullanılmıştır544. İS 1. yüzyılın başına kadar kullanıldığı bilinen bu
çeşme tipinin Smyrna’da tespit edilmiş yapı için kullanılmış olduğunu varsaymak
mümkündür. Söz konusu yapının çeşme binası olarak değerlendirilmesi durumunda
tatbik edilmiş olması mümkün bir diğer plan tipinin korunmuş iki güzel örneği kuzey
Peloponnesos'da Sikyon kentindendir545 (Şekil 53). Smyrna'da tespit edilmiş yapıyla
benzer şekilde kare plan özelliği gösteren bu tip çeşme yapıları sütunlarla
sınırlandırılmış olup tıpkı stoa tipi örneklerde görüldüğü üzere arka duvarın merkez
aksına bir nişin suyun akışının sağlanması adına yerleştirildiği görülmektedir.
Sütunlar her iki yanda plasterler ya da Smyrna örneğinde duvarların kalınlıkları göz
önüne alındığında taşıyıcı nitelikleri olduğu düşünülen payandalar arasında
konumlandırılmışlardır. Bu sütun dizisi bir gösterişten ziyade suyu koruyup temiz
tutma ve çeşmeden su almak için gelen kişiye gölge bir barınak sağlama amacıyla
yapıyla eklemlenmiştir546.
Ancak Hasluck’un da dikkat çektiği gibi Kadifekale ile stadium arasında yer
alan kalıntılar bir çeşme yapısından fazlasına hizmet ediyor olmalıydı. Bu
düşüncenin oluşmasındaki en temel sebep Karapınar Su Yolu’nun varlığıdır. George
Weber’in çalışması ile kayıt altına alınan Karapınar, Yeşildere’yi yüksek basınç
sistemi ile işleyen ters sifonla aştıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
heyelan tehlikesi nedeniyle Kadifekale’nin güneyinde yaptığı istimlaklardan önce 19
Mayıs ve İmariye Mahalleri’nin bulunduğu alanı geçerek deniz seviyesinden 155 m
yükseklikte Hava Şehitliği ile “Akropol Kalesi” arasındaki düzlüğe ulaşır. Weber'in
planında hattın bu noktadan sonra kuzeydoğuya doğru yönelerek Kadifekale’nin
güneybatı surlarının en uç köşesinde yer alan kule yapısının kuzeyinden kale
içerisinde yer alan en yüksek noktaya yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Weber’in planı
üzerinde kayıt altına aldığı hat yönelimini ispat edecek kuvvetli bir veri
sunmamaktadır. Söz konusu yönelim, Karapınar’ın taşıdığı kaynağı depolayacak
kadar büyük bir birimin yakın çevredeki en ideal örneğini Büyük Sarnıç'ın
oluşturuyor olması ve kentin suyun dağıtımı için en yüksek noktasını teşkil etmesi
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adına seçilmiş olmalıdır. Oysa takip eden yıllarda bölgede yapılan bilimsel kazılar,
hatların şehir sınırlarına ulaştıkları noktada toplandıkları ve kent içinde kullanımı
için yeniden değerlendirildikleri birimleri ve işleyiş prensiplerini büyük ölçüde açığa
çıkarmıştır.
Su tedarikinin sınırlı olduğu durumlarda şehre ulaşan su yolunun büyük
biriktirme rezervuarına yönlendirilmesi beklenir547. Genelde anlaşıldığı şekli ile
castellum divisorium çoğunlukla şehrin dış kenarına yerleşmiş küçük bir depodur548.
Fritz Kretzschmer, hattın suyu bir su haznesi yerine bir su kulesine iletebileceğini de
aktarırken Roma'da dividiculum olarak da tanımlandığından söz etmektedir549. Su
yolu bu yapıya yönlendirilir ve su buradan bağımsız kollara ayrılarak suya ihtiyaç
duyan kamu yapılarına yada alt castellumlara ve su kulelerine dağılır550. Bazı
örneklerde ana rezervuara ulaşan su kamu ve resmi tesislerde direkt olarak
kullanıcıyla buluşmadan önce çeşitli noktalardaki rezervuarları besler ve bu
aşamadan sonra bireylere ulaşır551. Yukarıda kısaca özetlenen işlevi nedeniyle su
yolunun ulaştığı son noktayı ve suyun kent içine dağılım işleminin başladığı kavşak
noktasını castellum divisorium temsil etmektedir552. Frontinus'un “De Aquaeductu
Urbis Romae” çalışmasının çevirisini yapan

R. H. Rodgers’ın orijinal

metnin

içeriğini yorumladığı bölümlerde dikkat çektiği bir ayrıntıya göre Frontinus hiç bir
bölümde, uzmanların sürekli surette andıkları özel bir son istasyonundan ya da
castellum

divisorium’dan

(dağıtım

rezervuarı/havuzu)

söz

etmemektedir553.

Castellum divisorium ile ilgili işleyiş prensibine ve işleyişini olanaklı kılmak için
göstermesi gereken plan özelliğine Vitruvius'un tasvirleri üzerinden ulaşılmaktadır:
“...Kente ulaştığı noktada suyu karşılayacak üç bölümlü dağıtım tankı ile
bağlantılı bir rezervuar inşa edin, rezervuar birbiriyle bağlantılı olan her tank
için bir tane olmak üzere üç künke sahip olmalıdır böylece su, uçlardaki
tanklardan taştığı zaman ortadakine akabilir. Bu merkezi tanktan bütün
havuzlara ve çeşmelere künkler döşenecek, ikinci tanktan devlete yıllık bir gelir
sağlaması için hamamlara ve üçüncüsünden kamu kullanımı için ayrılan suyun
547
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azalmaması için özel konutlara bağlantı yapılacaktır; eğer insanlar yalnızca
merkezden gelen kendi bağlantılarına sahip olurlarsa onu yönlendiremezler. Bu
taksimatı yapmamın nedeni budur ve aynı zamanda evlerine su alan bireylerin
vergileri suyun iletilmesinin müteahhitler tarafından devamlılığının
sağlanmasına yardımcı olur554.”

Vitruvius’un castellum divisorium için yaptığı tasvir karışık ve muğlak
bulunduğundan T. Hodge, Vitruvius’un sözlerinin illüstrasyonlar yada karmaşık
şemalar yerine yazılı olarak irdelenmesinin tasvir edilmek istenen sistemin daha net
kavranmasına yardımcı olacağını dile getirmektedir555. Vitruvius'un tanımı esas
alınarak,

Pagos

tepesinde

faaliyet

gösteren

bir

castellum

oluşturulmaya

çalışıldığında, Karapınar Su Yolu’nun deşarjını karşılayacak üçlü bir havuz ana
yapıya (castellum) bağlı olmalıdır. Üç künk castellum yapısından çıkarak havuzun bu
üç bölümüne su iletmeli ve bu işlem iki uçtaki su havuzu dolduğunda taşan sular
ortadaki havuza akacak şekilde tesis edilmelidir. Vitruvius'un sistemi basit ve
işlevsel bir düzenek olarak gözükse de çalışma prensibinde eksik olan bir takım
parçalar vardır. Öncelikle suyun üç hazneden ortadakine akması için nasıl bir
düzenleme gerektiği açık değildir. Castellumdan üçlü hazneye akan suların iki uç
havuzda nasıl daha fazla su tutacağı ve bu sırada orta bölmenin de kendine ait bir su
künkü olmasına karşın diğer iki hazneye göre nasıl daha alçak su seviyesine sahip
olacağı açık değildir. T. Hodge’ın bu teknik problemin çözümü için sunduğu hipotez,
ortada yer alan alıcı pozisyonundaki haznenin diğer iki hazneye göre daha alçak
konumlandırılması yönündedir556. Bir başka belirsiz ayrıntı ise castellum’dan
haznelere

bağlantı

sağlayan künklerin çapları

ile ilgili

hiçbir

ayrıntının

paylaşılmamasıdır. Sistemin işlemesi ve Vitruvius’un tasvir ettiği gibi iki uç ünitenin
sularının taşacak kadar yükselmesi için bağlantı künklerinin çapının merkez hazneye
göre büyük olması beklenebilir. Böylece suyun yükselerek alıcı hazneye akması
sağlanabilir. Bununla birlikte sistemin düzgün bir şekilde işlemesi ve suyun üçlü
haznede yükselebilmesi için opera publica (kamu), munera in nomine Caesaris
(resmi tesisler)557 ve son olarak özel kullanıcılara ulaşan hatların sistemden çıkış
yaptıkları ağızların castellumun besleme girişlerinden küçük olması gereklidir558.
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Elbette söz konusu sistemin mutlak şekilde tatbik edildiği bir örnek bugüne kadar
tespit edilememiştir. Yukarıda tanımlanan tablo, şehrin üstünde su iletim hattını
karşılayan ve kente dağıtımı için hazırlayan bir düzenek olan castellum yapısı için
tatbik edilmesi gerekilen mutlak bir plandan ziyade yazarın idealindeki şablonu
yansıtır gözükmektedir. Bu bağlamda Smyrna’da da Vitruvius'un idealindeki
castellum örneğini karşılayacak net bir veri gün ışığına çıkarılamamıştır.
Ancak Smith'in tasviri ve Drummond'un ölçü ve çizimi sayesinde varlığı
bilinen yapıya konumu gereği bir castellum misyonu yüklenebilir gözükmektedir
(Şekil 54). Yukarıda da dile getirildiği üzere Karapınar hattı uzun yolcuğunu basınçlı
bir su yolundan beklendiği üzere kentin işlevsel en yüksek noktasında tamamlamalı
ve elverişli konumdaki bir ünite yardımı ile taşıdığı kaynağın kentin her noktasına
ulaştırılması sağlanmalıdır. Söz konusu yapı ve içinde bulunduğu güneybatı
kuzeydoğu doğrultulu yıkıntı grubunun Smyrna kentinin henüz kazılarla günışığına
çıkarılamamış castellum kompleksini oluşturduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda
söz konusu kalıntıların bir castellum tesisine ait olma görüşünün olgunlaşmasına
sağlayan etmenler değerlendirilmelidir. Storari ve Saad'ın haritalarının dijital
ortamda revize edilmesi ile 42 m ulaşan kalıntıların toplam uzunluğunun bir
depolama ve dağıtım sistemini karşılayacak boyutlara sahip olduğu görülmektedir.
Kalıntıların bulunduğu konumun suyun kent içine dağılımı için yeterli bir yükseklik
sunduğu anlaşılmaktadır. Weber’in İzmir Su Yolları araştırması için hazırladığı
planın günümüz haritaları ile eşitlenmesi 1899’da Pagos Kalesi’nin güneybatısında
var olduğu anlaşılan bir muhacir köyünün batısından geçen Karapınar Su Yolu'nun
doğruca Storari ve Saad'ın tanımladığı kalıntılara doğru uzandığını göstermiştir.
Gerek Weber'in plan üzerinde yansıtmaya çalıştığı izlenimi gerekse Hasluck’ın
kalıntıların çevresinde bulduğu taş künk bağlantıları kalıntıların bir su yapısına ait
olduğunu göstermektedir.
Castellum yapısının mevcut veriler ışığında Drummond'un planına yansıyan
yapı olup olmadığı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak söz konusu yapı ve
bitişiğinde yer aldığı anlaşılan kalıntılar bütününün Hellenistik Dönem’de tesis
edilen ve Smyrna'nın en büyük bayındırlık projelerinden biri olan Karapınar Su
Yolu’na hizmet ettiği açıktır. Ölçü ve planına sahip olunan yapının ön cephesini
sınırlandırdığı anlaşılan sütun dizisi yapıyı bir castellum ünitesi olarak tanımlamayı
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güçleştirmektedir. Bununla birlikte yapının Karapınar Su Yolu’nun inşa edildiği
düşünülen zaman aralığı içinde ortak bir projenin ve sistemin olmazsa olmaz bir
parçası olarak inşa edildiği düşünülürse 17.yüzyıla gelindiğinde plan özelliklerinin
değiştirilerek yapıya başka bir işlerlik kazandırılmış olabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır. Bununla birlikte Drummond’un verdiği ölçüler revize edildiğinde
yapının plaster yada payandalar arasında yer alan sütunlar ile sınırlandırılmasının
ardından yaklaşık 5.08 m kadar daha ilerlediği anlaşılmaktadır. 5.08 x 8.22 m
ölçülerindeki bu rezerv alanın işlevi ile ilgili herhangi bir bilgi yada görüş
Drummond tarafından paylaşılmamıştır. Bu nedenle yapı zaman içinde işlev
değişikliğine uğramış ve boyutları açısından da küçülmüş olması beklenebilir. Gerek
Storari gerekse Saad’ın planlarında gösterilen kalıntıların güneybatı ucunda kalan
bölümü

görünüş

yönünden

Drummond’un

tanımladığı

yapıya

en

benzer

oluşumlardır559. Yukarıda tasvir edilen şartlar altında yapıya bir castellum
misyonunun yüklenmesi durumunda bu işlevi yerine getirip getiremeyeceği sorusu
başka örnekler üstünden değerlendirmeye tabi tutulabilir. Örneğin Ürdün'de İÖ erken
7 yüzyılda kurulduğu düşünülen ve Roma Dönemi’nde bulunduğu coğrafya nedeni
ile gelişen Gadara kentindeki castellum divisorium yapısı oldukça basit bir plan
özelliği göstermektedir. Buna göre bir su kanalının sonuna konumlandırılmış olan
yapı mütevazi bir su deposu görünümündedir. Suyu kendi içindeki tek bir mekanda
depolayacak şekilde planlanmış castellum suyun giriş yaptığı açıklığın karşında
mekanı sınırlayan duvarın üzerine konumlandırılmış ve yükseklikleri 0.5 m ile 1.0 m
arasında değişen beş künkün (altta üç yukarıda 2 tane olmak üzere) yardımı ile suyu
kente dağıtan bir plan özelliği gösterir560. Anlaşıldığı üzere suyu kent içine dağıtmak
üzere oluşturulan yapı tek hazneli ve suyun havuz içerisinde yükselip alçalmasına
dayalı basit bir sistemle kaynağı ihtiyaç sahipleri arasında dağıtmaktadır. Smyrna’da
benzer bir işlev yüklenebileceği düşünülen yapı ise iki kanat haznesinin her birinin
4.23x2.06 m orta haznenin ise 4.25x 2.55 m ölçülerinde olduğu toplam 28.25 m² bir
alana sahiptir. Suyun Yeşildere istikametinden Pagos’a yükseldiği noktada öncelikle
559
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Drummond'un 5.08 x 8.22 m ölçülerindeki rezerv alanında yükseldiği düşünülen
rezervuara buradan da dağıtım için 28.25 m² üç hazneli alana aktarıldığı
düşünülebilir (Şekil 55). Ancak söz konusu geçişin tamamlanabilmesi için yapıda
tanımlanmış olan pencere ve kapı geçişlerinin kapalı olması ve suyun daha önce
revaklı avluya açılan pencereler üstünden sağlanması gereklidir. Bu hipotez üstünde
su, söz konusu üç haznenin zemininde yer alan künkler üstünden kente dağılıyor
olmalıdır.
Pergamon kentinde Madradağ yüksek basınçlı su yolunun saraylar bölgesi
(Basileia) olarak bilinen alana ulaştıktan sonra nerede son bulduğu üzerine süren
belirsizlik561 Karapınar hattının Pagos’a ulaştığı noktada yaşanan durumla benzerlik
göstermektedir. Fahlbusch’un aktarımlarına göre Günther Garbrecht ve Wolfgang
Radt Madradağ hattının tepede bir su kulesinde son bulduğunu düşündürmektedir.
Fahlbusch ise tepenin ucunda yer alan kare planlı bir yapının su haznesi ve dağıtım
deposu olarak kullanılabileceğini öne sürmektedir. Smyrna’nın Pagos tepesinde
yaşadığı castellum divisorium sorunsalına Pergamon örneğinde görüldüğü üzere
farklı bakış açıları ile bakmak mümkündür. Bu noktada yukarıda da dile getirildiği
üzere kuzeydoğu yönde uzanan kalıntılar grubunun castellum misyonunu yüklenen
yapılardan birine ait olması da mümkündür. Castellum yapısının Pagos üzerindeki
varlığı mutlak olmakla birlikte mevcudiyetinin ispatı için kazıların söz konusu alana
uzanması gerekmektedir.

2.1.2. Su Kuleleri

Genelde anlaşıldığı şekli ile castellum divisorium çoğunlukla şehrin kenarına
konumlandırılmış küçük bir depodur. Smyrna örneğinde su yolu Yeşildere’yi
geçtikten sonra Pagos/Kadifekale'nin hemen güneyinde kalan dik yamacı ters sifonun
devinimi ile aşar ve günümüzde İmariye olarak anılan mahalle üstünden geçerek
dağıtım haznesine yaklaşık 155 m kotunda bir yada daha fazla hat olarak giriş yapar.
Su yolu dağıtım haznesinden çıkış yaptığı noktada ayrı kollara ayrılarak
Pagos Dağı’nın yamaçları boyunca vadiye iner. Bu noktada hattın nasıl bir
topografya üzerinde işlediğinin anlaşılması adına kuzey-güney doğrultulu arazi
561
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profiline başvurulabilir. Sayısal verilerin ortaya koyduğu değerler üzerinden hareket
edildiğinde Castellum (155 m) ile kentin merkezini oluşturan Agora (13 m bodrum
kat kotu) arasında yaklaşık 750 m’lik bir mesafe bulunmaktadır. Castellum yapısı ile
vadi arasındaki bu mesafe özellikle dağıtım haznesinden 100 m (150 kotu) sonra
hızla dikleşir ve 180 m (95 m kotuna kadar) için 30 derecelik dik bir açıyla yamacı
izler. Hazneden 280 m ileride açı yeniden değişir ve 160 m boyunca 19 derecelik bir
açı gözlemlenir. Böylece 65 m kotuna inildiğinde (dağıtım haznesine 440 m) 200 m
için 12 derecelik bir açıyla 25 m kotuna ulaşılır. Bu noktadan sonra izohips eğrileri
arasındaki mesafe vadi tabanına doğru açılır ve yaklaşık 3 derecelik bir açıyla Pagos
yamacı denizle buluşur.
Söz konusu değerler eğimin altyapı için oldukça dik olduğu göstermektedir.
Ortalama 12 derecelik bir açı vadi tabanına doğru suyun hız kazanmasına ve basıncın
kaçınılmaz biçimde artmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için suyun şehre
dağıldığı alt kotlarda su kuleleri yada dağıtım hazneleri ile sudaki basınç
düşürülürken alt birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda su başka kollara ayrılıyor
olmalıdır.
Künklerin daima dolu olduklarından hareketle sinter (silikat dolgusu)
künklerin iç çeperine, açık kanallardaki birikmeden farklı olarak eşit oranda yığılır
ve suyun kaybettiği derinliğin önemi yoktur562. Hodge'a göre bir mühendisin
gözünde düzenleme ya da tedarikin kesilmesi için açık kanala bir savak
yapılmasındansa kapalı künk sisteminde bir musluk ile suyun akışını basit bir
biçimde kesmek çok daha kolaydır ve dolayısıyla tercih sebebidir. Suyun doğal
yüzey seviyesi ile aşağıda kalan künk arasındaki mesafe Yük (Head/h) olarak
adlandırılır. Bu durum suyun bir çıkış bulması durumunda püskürme hızını ve statik
basıncın hem kenarlara hem de taşıyıcının zeminine yaptığı baskıyı belirler. Bununla
birlikte su yolları üzerindeki basıncı belirleyen bir diğer etken de hidrolik eğimdir
(hidrolik gradient (hg)). Bu, künk hattı boyunca hidrolik eğimin altında kalan
herhangi bir noktada su yükünün dikey mesafeye oranı şeklinde yorumlanabilir563.
Yük yüzünden oluşan hidrostatik basıncı düşürmenin tek yolu yükü azaltmaktan
geçmektedir564.
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Su terazisi künklerdeki statik basıncı düşürmek için etkili bir yöntem olmakla
birlikte sifonlarda kullanılamaz. Bunun nedeni bu işlemin sadece tek yönlü bir işlem
olması ve yükseklik kaybı geri kazanılamayacağından dolayı sadece devam eden bir
yamaç boyunca kullanılabileceğinden565 kaynaklanmaktadır566.
Hattın şehre kadar olan yolculuğunun dağıtım haznesinde tamamlanmasının
ardından suyun güvenli bir şekilde alt kotlara taşınması işlemine geçilir. Doğal su
seviyesinin künkler üstündeki etkisinin ne kadar kuvvetli olduğu bilindiğinden suyun
kent içindeki taksimi en az kilometrelerce öteden taşınması kadar zahmetli bir
şekilde planlanır. Doğal su seviyesini kent sınırlarına ulaşmış bir hatta belirleyen ana
unsur suyun künklere bölündüğü castellum divisoriumdur567. Hattın dağıtım
haznesinden çıkış yaptığı nokta şehirdeki doğal su seviyesinin üst sınırını belirler ve
suyun bu seviyenin altına indiği her metre artı basınç yükü demektir. Bu durumun
bertaraf edilmesinin yolu ise su kulelerinden geçer. Hat çeşmelere yada özel
mülklerdeki musluklara ulaşmadan yada başka bir değişle sistemin yükünün daha
hassas ve birden çok farklı birime bölünmesinden hemen önce bir su kulesi inşa
edilerek sistem üstündeki statik basıncın düşmesi sağlanır. Örneğin Smyrna
Akropolü’nün yamacında 155 m kotunda kurulu olduğu ön görülen dağıtım
haznesinden aşağıya inmesi planlanan bir kapalı sistem hattının doğal su seviyesinin
altına düşerek tiyatronun kurulu olduğu düzleme ulaşması beraberinde 7.5 kg/cm²’lik
bir basıncı getirir. Bu basınç kurşun bir hatta yada bir bütün olarak çalışan pişmiş
toprak künk hattında suyun önü kesilmediği sürece sorun yaratmaz. Ancak suyun
böylesi bir basınç altında borulardan taksimi yukarıda da dile getirildiği üzere
sistemin yükün altında çökmesi anlamına geleceğinden bir su kulesi inşa edilir. Su
kuleleri yada ikincil castella da denilen bu sistem genelde yoğun kavşaklar gibi
şehrin stratejik noktalarında yer alırlardı. Su buraya dağıtım için ulaştığında
bölgedeki ihtiyacın karşılanması için hemen taksim edilir ve bu amaç doğrultusunda
kulelerin hemen eteğinde birer çeşme yer alırdı568. Sistemin işleyişi basittir. Yine
Tiyatro örneğinden yola çıkılacak olursa, castellum ile tiyatro düzlemi arasındaki
yükseklik farkından doğan statik basıncın düşmesi için suyun taksiminden önce

565

Bkz. Karapınar Su Yolu.
Hodge, s. 237.
567
Hodge, s. 302.
568
Hodge, s. 304.
566

143

yüksek bir kule inşa edilerek (korunmuş bir örnek tespit edilemediğinden yüksekliği
5 m olarak kabul edilmektedir) yamaç aşağı inen kapalı hattın kulenin tepesinde
bulanan açık hazneye akması ve yine kule üstünde bulunan bir başka kapalı hat
üstünden zemin kotuna inmesi sağlanır. Böylece su, kuleye 7.5 kg/cm² bir basınç
yükü ile gelir ancak su kulesi suyu takribi beş metre yükselterek künkler üstündeki
yükü yeniden düzenleyerek 0.5 kg/cm²'ye çeker569. Hat üzerinde hala basınç vardır
ancak açık hazne ile yeniden tanımlanan doğal su seviyesi ile çok daha düşüktür.

2.1.3. Pişmiş Toprak Künk ve Taş Bağlantı Blokları

Kapalı sistem su iletim hatlarında kullanılan künklerin en büyük handikapları
maliyetlerinin düşük olmasına karşın dış etkenlere açık olmaları, iletim
kapasitelerinin taşıyıcı borunun çapından ibaret olması ve taşıyıcı künkler içerisinde
biriken tortulardır. Künkler tam doluluk esassıyla çalışıyor olsalar dahi iletim
kapasiteleri bellidir. Ancak gerek Hellenistik Dönem’de gerekse Roma Dönemi’nde
tercih ediliyor oluşunun en büyük nedeni Plinius'un şu sözü ile özetlenebilir: " subit
altitudinem exortus sui"570 yani su kaynağı kadar yükselir. Daha esnek bir hareket
kabiliyeti sunan kapalı hatlar kendilerini Roma'da çoğunlukla kurşun borular olarak
gösterseler de Anadolu’da pişmiş toprak örneklerin yoğunluğu dikkat çekicidir. Söz
konusu çalışma içinde farklı bölümler dahilinde dile getirildiği gibi bu hareket
serbestisinin beraberinde getirdiği bir takım sorunlar vardır.
Bunlardan en dikkat çekeni ve bilineni daha önce Karapınar Su Yolu’nun
işleyişi tanımlandığı sırada tasvir edilmeye çalışılan statik basınç diğeri ise atalet
momentidir. Atalet momentini Antik Çağ mühendisliği açısından tanımlarken
Hodge, hareket eden suyun yönü değiştirildiği takdirde kütlenin enerjisinin bir
kısmını onu değiştirmeye çalışan etkene kuvvet ve basınç olarak ilettiğini bu
bağlamda hat ne zaman bir dönüş yapsa bu noktaya kıvrımın keskinliği ve suyun akış
hızının belirlediği bir kuvvet uygulandığını aktarır571. Statik basınç çok yönlü olup
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sistemin tamamını etkilerken atalet geriliminin kuvvet uyguladığı yönelim bellidir ve
yalnızca dönüş olduğu yerde gözlemlenir572.
Bu durum künkleri, gerek surların dışında kaynaktan kente olan
yolculuklarında gerekse kent içindeki su iletim ağında bir takım sınırlamalara tabi
tutar. Bununla birlikte önceki bölümlerde de irdelendiği gibi künk sistemleri söz
konusu dezavantajlar dikkate alınarak ve Antik Çağ’ın mühendislik birikiminin
tümünden yararlanarak konumlandırılsalar dahi statik basıncın, hattın işleyiş prensibi
nedeniyle tamamen bertaraf edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden
kapalı sistemlerde künk içerisindeki basınç ve iç yüzeyde biriken tortular ile
mücadele sistemin ilk tesis edildiği dönemden Osmanlı Dönemi’nin sonunda kadar
sürmüştür. Söz konusu basıncın düzenlenmesi ve iç yüzeyde biriken tortuların akışı
engellememesi için alındığı düşünülen en temel önlem künk hatları üzerinde
gözlemlenebilen dairesel açıklıklardır. Çoğunlukla çömlekçi çarklarında imal edilen
künklerin üstünde görülen ve bugün halen tartışma konusu olan dairesel açıklıklar
Arkaik Dönem’de kendini göstermiş573 ve Geç Antik Çağ’ın sonuna kadar
kullanılmıştır.
Söz konusu deliklerin maksatları açık değildir. Ancak açıklıkların işlevi
konusunda kimi görüşlerin daha ağır bastığı görülmektedir. Künkler üzerinde yer
alan açıklıklar için öne sürülen öneriler kendi içinde iki ayrı gruba ayrılabilirler.
Hiçbir yorum üzerinde kesin yargıya varılamasa da birinci grup söz konusu
uygulamanın temel prensibinin temizlik olabileceğini ifade etmektedir. Buna göre
açıklıklar imkan verdiği oranda künklerin temizlenmesi ve hattı bloke eden
malzemenin tahliyesi için dizayn edilmişlerdir574. Üzerinde net bir uzlaşıya
varılamasa da periyodik bir sıra izleyen açıklıkların su iletim hattının tesisat alt
yapısının bir parçası olduğu ve olası bir tıkanıklığın tespit edilmesi durumunda sebep
olan nesnenin hattın dışına taşınması için doğru müdahale imkanı sağladığı
söylenebilir. Yani söz konusu görüş künk üstündeki açıklıkları çoğu kez kontrol ve
bakım amaçlı olarak değerlendirmektedir575.
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Bir diğer görüş ise tıpalar ile kapatılmış açıklıkların tehlikeli bir basınç
artışında infilak edecek şekilde planlanarak güvenlik valfları olarak hizmet ettikleri
yönündedir576. Tıpa ya da başka bir değişle tıkaçlar şiddetli bir basıncın oluşması
durumunda şokun hattı parçalamak yerine söz konusu tıkaçları dış yöne sürdüğü,
anlık değişimleri azaltmaya yönelik bir güvenlik önleminin parçası olabilirler 577. Bu
bağlamda künklerin üzerindeki açıklıkların hava basıncını düzenlemek için künk
hattındaki hava boşluklarında biriken basıncın tahliyesinde periyodik olarak yapılan
bakım çalışmasının bir parçası oldukları düşünülebilir. Bununla birlikte T. Hodge,
M. Schwarz'ın görüşünü destekler şekilde, bu açıklıkların harç ve dairesel taşlarla
mühürlenmiş örneklerinden hareketle sistemin su darbesi (çekici) ve uç noktalardaki
içsel statik basınca karşı bir tür emniyet valfı gibi çalışan güvenlik tedbirinin parçası
olabileceğini dile getirmektedir578. Hodge sistemin üstünde yer alan boşlukların
ahşap tıpalarla kapatıldığını ve işlemin uygulandığı satıhta sızıntılar olmasının
muhtemel olduğunu aktarırken bunu Roma su yollarında sık karşılaşılan ve
önemsenmeyen bir durum olarak tanımlar579.
Ayrıca Roma hatlarında kullanımına sık rastlanan ancak Smyrna su sistemleri
içinde henüz örneği olmayan kurşun boruların Hellenistik temelini yukarıda
andığımız pişmiş toprak künkler ile özellikle sifon sistemlerinde taş künk öğeleri
oluşturmaktadır. Taş borularda her biri birer silindirik oluğa sahip taş bloklar kesme
taştan kagir bir kanal gibi arka arkaya döşenir ve oluşan bu düzlem bir künk hattı gibi
işler. Blokların silindir açıklıkları erkek ve dişi bağlantılar şeklinde düzenlenmiştir.
Yani blokların birbirine geçen yüzlerinden birinde dairesel bir bağlantı çıkıntısı
varken diğerinde bunu karşılayan dairesel bir oluk vardır580. Weber'in değerli yüzey
araştırması sayesinde Smyrna’da Hellenistik Dönem’de su iletim hatlarının
düzenlenmesinde kullanılan taş künkler hakkında genel profil bilgisine sahip
olunmuştur. Smyrna su iletim sistemlerinin taş bloklardan oluşan düzenlemeleri ile
ilgili son örnekler ise Smyrna Agorası’nda yürütülen kazılarla tespit edilmiştir.
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Smyrna'da tespiti ilk kez Weber tarafından yapılan ancak daha sonra Smyrna
kazılarının kent içinde ortaya çıkardığı dik açılı dirsekler ve T eklemli bağlantılar
Hodge'ın da değindiği gibi işlevi net olarak ortaya konmamış özel bağlantılardır581.
Keskin dönüşlerde künklerin iç çeper duvarına suyun uyguladığı basıncı bertaraf
etmek için L açıklığa sahip taş bloklar kullanılmaktadır. Smyrna Agorası’nda da avlu
ile bazilika arasında kullanıldığı düşünülen devşirme taş künkler yer almaktadır.
Smyrna’da Agora avlu alanında üç, Bazilika’da iki, Batı Portiko’da bir ve tiyatroda
bir adet olmak üzere yedi taş künk (bağlantı) tespit edilmiş (Şekil 56-57) olup söz
konusu örneklerin kentin su iletim sistemi içindeki orijinal işlevlerinin pişmiş toprak
künklerin keskin dönüşler yada dikey yön değişimleri yapmak zorunda kaldıkları
noktalarda suyun künk kesitine uyguladığı merkez kaç kuvvetine karşı gerekli
mukavemeti göstermesi için bir dirsek olarak çalıştıkları düşünülmektedir582.

2.1.4. Kanallar

Weber’in Smyrna Su Yolları araştırması sırasında dile getirdiği gibi Antik
Dönem’de çeşitli kollara ayrılmış kanallar dağın içersine konuşlandırılarak kaynak
sularını toplamakta ve yatay hatlar halinde gün ışığına çıkarmaktaydı

583

. Weber'in

yapmış olduğu gözlemlerin öncesinde de kent içerisinde kaynak sularını toplayarak
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiren kanalların varlığı bilinmekteydi.
Smyrna kentini ziyaret eden seyyah ve araştırmacıların notlarında yer alan
kısa tasvirleri sayesinde kenti kuşatan kanallara ait bilgiler 1739 yılına kadar geri
gitmektedir. Richard Pococke, 1745 yılında yayınlanan kitabında Smyrna’da 1739’da
edindiği izlenimlerini paylaşırken bu husus üzerinde diğer pek çok yazardan fazla
durmuştur. Pococke'un aktardığına göre tepenin (Pagos) üst kısmına doğru su için
inşa edilmiş tonozlar (yeraltı) ve geçitlere ait çok sayıda kalıntı bulunmaktadır.
Evlerin altında girişleri büyük kesme taşlarla güzel biçimde inşa edilmiş çeşitli
kemerler mevcuttur ve tonozlar hiç şüphe edilmeksizin antik şehrin evlerine aittir584.
Pococke söz konusu kalıntıları yorumladığı bölümde, tespit etmiş olduğu sistemin
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varlığını Smyrna’da iyi suların olmamasına bağlar ve bu bağlamda kente su
sağlamak için su yolları inşa etmek konusunda dikkatli oldukları yönünde görüş
bildirir585.
1754’deki yayınında Drummond kaleden (Pagos Kalesi’nden) aşağıdaki kente
giden yeraltı geçitlerinin varlığından söz ederken aslında kastettiği alt yapının su
kanalları olduğu açıktır586. 1837’de Smyrna ile ilgili izlenimlerini paylaşan Ludwig
von Wrangel, antik kalenin (Pagos Kalesi) harabe görüntüsünü tasvir etmiş ve
modern kentin altından uzun bir koridor vasıtası ile geçen büyük yeraltı tonozunun
varlığından söz etmiştir587. Sir Charles Wilson ise 1895’de seyyahlar için hazırladığı
el kitabında, Pagos eteklerinde olduğu anlaşılan bir evin (Wilson’ın M. Sidi olarak
adlandırdığı şahsın kişisel mülkü) avlusunun Pagos Tepesi’ne kadar çıkan geniş,
tonozlu bir su yolunun girişi durumunda olduğundan ve ağzından yaklaşık 40 yard
(36.57 m) mesafede bir duvarla sonlandırıldığından söz etmektedir588.

Wilson,

tepenin su kaynağı ile bağlantılı olduğunu düşündüğü benzer kanallar ile petek petek
olduğunu ve yıllar içerisinde söz konusu geçitlerin kaybolmaya başladığını da
aktarmıştır.
Agora çevresinde yürütülen kazı ve araştırmalar modern yapıların kuşattığı
arkeolojik verileri açığa çıkarmaktadır. Bugün bunlar arasında en dikkat çekici iki
örnek, Smyrna Agorası’nı çevreleyen modern yapıların altında kalmış ve halen su
iletim görevlerini sürdürmekte olan iki su kanalıdır.
Güney- kuzey yönünde yamaç aşağı ilerleyen bu iki kanal ayrı noktalarda
tespit edilmişlerdir. Kanallar, koşulların elverdiği ölçüde içerden takip edilmiş ve yer
yer çöküntüler olduğu görülmüştür. Söz konusu çöküntüler nedeni ile mevcut
kanallar arasında kesişen bir bağlantı olup olmadığı net değildir. Ancak bu iki örnek
yakın çevrede benzer çok sayıda örneğin de varlığına işaret etmektedir. Bugün işler
durumdaki bu kanalların sularını Pagos Tepesi eteklerindeki kaynaklardan aldıklarını
düşünmekteyiz. Bu alanın jeolojik yapısı üstte andezit alta kil tabakasından
oluşmaktadır. Bu iki tabaka arasında biriken suyun çıkış yaptığı noktalardan itibaren
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kanallar sarnıç, çeşme ve hamam gibi kamu yapılarına su temin ediyor
olmalıydılar589.
Bu kanallara ve günümüze kadar ulaşmış yapısal unsurlarına daha yakından
bakaldığında ilk kanal modern İzmir şehrinin numerik sokak kodlamasına göre 821
numara ile belirlenmiş sokakta bulunmaktadır. Bu kanal konumu ile Smyrna
Agorası’nın yaklaşık 200 m güneyinde yer almaktadır. Modern bir konutun
bulunduğu bu alan üzerinde yapılan araştırmada taşınmazın altında, bahçeden
merdiven ile ulaşılan bir kanalın varlığı tespit edilmiştir (Şekil 58). Bizans ya da
büyük bir olasılıkla Osmanlı Dönemi’nde inşa edilmiş bu merdivenin indiği noktada
kanalın kuzey uzantısı büyük ölçüde bloke olmuştur. Ancak bu durum suyun kuzeye
doğru akmasını engellememiştir. Merdivenlerle inildikten sonra kanal, güneye doğru
yaklaşık olarak 5 m. boyunca düz bir çizgi ile ilerlemektedir. Daha sonra doğuya
doğru kısa bir dönüş yapan kanal birkaç metre sonra yeniden güneye yönelmekte, bir
süre ilerledikten sonra tekrar doğuya ve hemen ardından tekrar güneye döndüğü
tespit

edilmektedir. Bu noktada kanal

çökmüş

olduğundan daha ileriye

gidilememektedir. Kanalın takip edilebilen bu son bölümünde yapılan gözlemlerle
doğu-batı doğrultulu aksın bu noktada ikiye ayrıldığı tespit edilmiştir. Yukarıda da
belirtildiği gibi sola yönelen güneydoğu yönelimli kanal çökmüştür. Sağa yönelen
güneybatı yönelimli kanalın ise önü kapatılarak bir niş inşa edilmiştir. Nişin içerisine
de bir çeşme yerleştirildiği görülmektedir (Şekil 59). Arkada toplanan fazla suyun
boşaltılması için nişin altında dikdörtgen bir açıklık bırakılmıştır. Bu sayede suyun
ana kanal ile birleşmesi sağlanmıştır.
Yaklaşık 50 m. boyunca takip edilebilen kanalın üst örtüsü, kanala inen
merdivenlerden başlayarak nişin bulunduğu noktaya kadar tuğla tonoz şeklindedir.
Ancak bu noktadan sonra büyük yassı kum taşı bloklarından ibaret düz bir üst örtüye
sahip olduğu görülmektedir. Kanal moloz taş kullanılarak, yaklaşık 2.10 m yükseklik
ve 0.90 m genişliğinde inşa edilmiştir. Zeminin merkezinde hat boyunca uzanan
oluğun (çukur kanal) benzerlerine Pompeii ve Napoli’deki su yollarında da
rastlanmaktadır590. Bu olukların, suyun akışı ile taşınan sedimentlerin toplanmasına
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ve

dolayısıyla

suyun

akışını

yönlendirmeye

yardımcı

nitelikleri

olduğu

düşünülmektedir.
Agios Ioannis Kilisesi’nin591 hemen güneydoğusunda yer alan bu kanal 19.
yüzyılda Smyrna su yolları üzerine araştırmalar yapan G. Weber tarafından da
görülmüştür.

Weber

söz

konusu

kanal

içindeki

nişin

üzerinde

bugün

gözlemlenemeyen bir Meryem tasvirinden söz etmiş ve nişin 19. yüzyılda “Tanrının
Sütveren Anası592” adında kutsal bir mabet olduğunu aktarmıştır593. Weber’in bu
görüşünün oluşmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri Stephan Schultz'in Smyrna
notları olmalıdır. Kenti 1752'de ziyaret eden Schultz, Pagos'un eteklerinin aşağısında
bir kilise yapısından söz etmektedir594. Ancak yapının söz konusu tarihlerde ayakta
olup olmadığı belirsizdir. Bununla birlikte söz konusu yapıyı ilgi çekici kılan nokta
Schultz'un şapel yapısının altı ile ilgili yaptığı aktarımlardır. Buna göre, Yunanlı
kadınların yeteri kadar sütleri olmaması durumunda bir lambanın aydınlattığı alanda
ibadetlerini gerçekleştirip, şapelin altından çıkan sudan içmek sureti ile yanan
lambaya dua ederlerse çocuklarını emzirecek kadar süte sahip olacaklarına
inanılmaktadır595. Söz konusu kilise ya da şapel yapısı Luigi Storari (1856) ve Lamec
Saad'ın (1876) planlarına da yansımıştır. Bu çalışmalara göre dini yapı günümüzde
kuzeyde 803 sokak ile doğuda 744 sokakların sınırlandırdığı ve Ülkü Mahallesi
olarak tanımlanan alanda yer alıyor olmalıdır.
Akın Ersoy'un tespitine göre inananlar, üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan
nişin üzerinde bugün halen görülen bir su borusu vasıtasıyla, arkada biriken suyun
aktığı çeşmeden su içerek sütlerinin çoğaldığına ve doğurganlıklarının arttığına
inanmaktaydılar596. İnancın Bizans Dönemi’ne kadar dayandığı ve Osmanlı
Dönemi’nde de Hıristiyan ahali tarafından sürdürüldüğü düşünülmektedir. Bu görüş,
Weber’in yapmış olduğu tespitlerin dışında bir diğer dikkat çekici çalışmanın sahibi
olan ve Smyrna’daki çeşme ve kaynakları inceleyen Fontrier’in tespitleriyle de
doğrulanmaktadır. Fontrier’in günümüz haritaları ile eşitlenen çalışmasına göre 821
sokak üstünde tespit edilen kanal yapısının güneyinde ve aynı aksta iki pınar/çeşme
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daha bulunmaktaydı. Bunlardan ilki Sakarya Mahallesi sınırları içinde 803 sokağın
kuzeyinde kalan alana tekabül eden Panaghia Galatoussa’dır597. Bir diğer
pınar/çeşme ise Panaghia Kikou598 olarak anılmakta ve Süvari Mahallesi sınırları
içerisinde, 821 sokağın aksında yer almaktaydı. Her iki kaynağın varlığı, tespit edilen
kanalın taşıdığı suların çıkış noktası ile ilgili fikir verirken, söz konusu alana
addedilen isimler bölgedeki kutsal inancın 20. yüzyılın başına kadar sürdüğünü
göstermesi adına değerlidir. İnananlara daha uygun bir ortam yaratmak için Meryem
Ana tasviri içeren niş ile birlikte ona ulaşmak için bir merdiven yapıldığı, kanalın
olasılıkla kırma çatılı

üst

örtüsünün tuğla

tonoz

örtüye

dönüştürüldüğü

düşünülmektedir599.
Geç Bizans Dönemi’nden 19.yüzyılın sonuna kadar kullanıldığı düşünülen
Sütini Mağarası Şirince yöresinin Hıristiyanlık tarihinin önemli bir örneğidir600.
Mağaranın giriş kısmında Panaghia Galateri’ye ait olduğu düşünülen kilise ve
mağarada yer alan dini içerikli freskler benzer bir inanışın Ephesos’daki
yansımasıdır601. Meryem Ana tasvirli kanalın Aziz Ioannes Kilisesi’ne yakınlığı
dikkat çekicidir. Kanalın suyunun kiliseye ulaştığı düşünülmekle birlikte söz konusu
bağlantıyı mutlak kılacak yeterli veriye ulaşılamamıştır.
Kanallardan ikincisi 816 Sokak altından devam ederek Agora’ya ulaşır. Kanal
Agora’daki Faustina Kapısı’nın hemen güneyinden çıkış yapmadan önce 30 m kadar
güney yönde ilerlemekte, sonrasında doğuya dönerek yaklaşık 40 m daha takip
edilebilmektedir (Şekil 60). Kanal bu noktada çökmüş olduğu için daha ileriye
gitmek mümkün değildir ancak su çöküntü altından halen akmayı sürdürmektedir.
Kanalın üzerinde 10 ila 20 m aralığında değişen mesafelerde havalandırma bacaları
yer almaktadır. Sisteme Faustina Kapısı’nın güneyinde çıkış yaptığı noktadan
girildiğinde ilk dikey şaftın 19.08 m mesafede olduğu görülürken ikinci şaftın 24.49
m mesafede olduğu anlaşılmaktadır. Kapalı kanal sistemlerinde bu şaftların kontrol,
büyük bir çöküntü olması durumunda yıkımın olduğu noktaya kolay ve güvenli bir
şekilde müdahale edilmesi ve hava basıncının düzenlenmesinde kullanıldıkları
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bilinmektedir602. Kentin en yoğun kamusal alanına su taşıyan sistemin dikey
şaftlarının (putei)603 dörtgen planlı oldukları görülmektedir (Şekil 61). Bununla
birlikte bazı örneklerin Bizans ve Osmanlı Dönemleri’nde onarılarak yuvarlak form
kazandıkları anlaşılmıştır. Kanalın üst örtüsü ise su yollarında daha az kullanıldığı
aktarılan beşik tonoz şeklinde imal edilmiştir604.
Batıda Liman Mahallesi’nden gelen caddenin Agora’ya ulaştığı noktada,
avluya giriş çıkışı düzenleyen anıtsal ölçeklerdeki Faustina Kapısı yükselir. Kanal bu
anıtsal girişin mermer zemininin altından geçerek, Batı Portiko’nun bodrum katının
batı duvarının ardındaki kanal vasıtası ile kuzeye yönelmektedir. 0.55 m genişliğinde
ve 1.50 m yüksekliğindeki kanalın üst örtüsü ise tuğla tonoz işçiliğe sahiptir (Şekil
62).

Batı Portiko’nun arkasında çöküntü nedeniyle kapandığı noktada 140 m

uzunluğa ulaşan kanalın taşıdığı su Batı Portiko 3. Galeri’de 2006 yılında
düzenlenmiş bir çeşmeden akmaya devam etmektedir. Kanalın kuzey yönde hangi
yapı bloğuna hizmet ettiğinin kesin olarak belirlenmesi çöküntü sebebiyle şu an için
mümkün değildir. Ancak bu kanalın Agora'nın kuzeybatısında bulunan Roma
Hamamı’na hizmet ettiği düşünülmektedir605.
Batı Portiko’ya bitişik inşa edilmiş olan ve çok amaçlı bir salon olarak
tasarlandığı düşünülen Mozaikli Yapı son yıllarda yapılan kazı çalışmaları ile ortaya
çıkarılmıştır. Mozaikli Yapı’da yürütülen kazılar Agora Su Kanalı’nın yapının temel
dolgusu altında uzanan ek bir kanalı da beslediğini göstermiştir (Şekil 63). Mozaikli
Yapı’yı kuzeybatı-güneydoğu ekseninde aşan ek kanal, yapının batısından geçen
Bouleuterion Caddesi’ne ulaşır (Şekil 64). Mevcut veriler ışığında kanalın cadde ile
birleştiği noktada bir çeşme yapısının olabileceği düşünülmektedir606. Yaklaşık 35 m.
uzunluğundaki ek kanalın tuğla tonoz üst örtüsünü tuğla hatıllı moloz taş duvarlar
taşımaktadır. Ek kanal 1.08 m genişliği ile Batı Portiko' nun bodrum batı duvarının
ardında 0.55 m'lik bir boyuta indirgenen ana kanaldan daha geniş ve daha alçaktır.
Ek kanalın Mozaikli Yapı’nın zemin dolgusuna geçiş yaptığı noktada açığa çıkartılan
merdivenlerin onarım ve temizlik işlemlerine hizmet ettiği düşünülmektedir.
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Kanal batıda ek bir sisteme su aktarırken doğusunda Geç Antik Çağ'da
oluşturulduğu düşünülen bir sarnıca da su sağlamaktadır. Batı Portiko’nun bodrum
katında 5 gözden oluşan ve yaklaşık 1200 m³ su depolama kapasitesine sahip sarnıç,
kullanım dışı kalana kadar kamusal merkezin kuzeyine su iletmiştir607.
Mozaikli Yapı’nın altından geçen ek kanalın ve bu ek kanala su sağlayan
Agora Su Kanalı’nın, ek kanalın Mozaikli Yapı ile olan strüktürel ve işlevsel bağı
sebebiyle İS 178 depreminden sonra kentteki yapıların onarımı ve yeniden imar
edilmesi

sırasında

inşa

edilmiş

olmaları

beklenmektedir.

Yukarıda

da

değerlendirildiği gibi kanalların inşasında kireç harçlı moloz taş kullanıldığı
görülmektedir. Agora Su Kanalı’nın aksine Sütveren Ana Kanalı’nda bacalara (putei)
rastlanmaması Bizans veya Osmanlı Dönemi’nde kanal örtüsünün tuğla tonoza
dönüştürülmüş olması ile açıklanmaktadır608.
Roma İmparatorluğu Dönemi’nde Pax Romana ile birlikte artan refah
doğrudan kent mimarisini etkileyerek daha büyük mimari yapıların doğmasına ve bu
yapıları destekleyen alt yapı mühendisliğinin gelişmesine neden olmuştur. Artan
nüfusun ihtiyaçlarını ve kent yaşamının gündelik rutini haline gelen hamam
ziyaretlerinin lüks tüketimini karşılaması adına Roma’nın büyük boyutlarda ve daha
fazla su taşıma kapasitesine sahip kanalları tercih ettiği görülür609. Landels,
Yunanlıların su kanallarını "kazı" anlamına gelen orygma şeklinde adlandırdıklarını
kaydederken Roma dünyasının söz konusu alt yapıyı "mağara" anlamına gelen
specus şeklinde tanımladıklarını dile getirmektedir610. Roma Dönemi’ne ait su iletim
hatları temel bir kesit özelliği göstermektedir. Buna göre yapı dörtgen bir kesite, yarı
dairesel bir tonoz örtüsüne ve opus signinum olarak adlandırılan, su geçirgenliği
olmayan harç ile kaplı bir iç yüzeye sahiptir611. Ancak Smyrna’da tespit edilen su
kanalları arasında, iç kesitte su geçirgenliğini önlemeye yönelik tek uygulamaya Batı
Portiko’nun bodrum katının batı duvarı bitişiğinde yer alan kanalın yoğun kirece
maruz kalmış ufak bir bölümünde rastlanmaktadır (Şekil 65).
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Söz konusu kanalların yukarıda da kısaca değinildiği üzere Pagos eteklerinde
çeşitli noktalarda tespit edilen yeraltı sularının düzenlenmesi sureti ile kent
merkezine iletilmesinde kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak kanal sisteminin nasıl
işlediği ya da bu sistemin Smyrna topografyasına ne şekilde uygulandığı ile ilgili
bilgilerimiz sınırlıdır. Roma Dönemi’nin etkilediği geniş coğrafyanın değerli bir
parçası olan Smyrna’nın, İmparatorluğun su tedariki konusundaki benzer
mühendislik uygulamalarından faydalandığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu
bağlamda Pagos’un kuzeybatı eteklerindeki suyun iletiminin Roma’nın genel
teamüllerine uygun teknikleri gözeterek planlandığı düşünülmektedir.
Pagos Dağı’nın üst kotlardaki aküferler için adeta bir musluk gibi çalışarak
suları kentin aşağı kesimine taşıyan kanallar612 söz konusu uygulama alanları ve
sahip oldukları putei ile bir qanat uygulamasını andırmaktadır. Bu sistemde kanallar,
sık aralıklar ile açılan putei arasında arzu edilen zemin seviyesine ulaşıldığında
birbirleri ile bağlantılı olacak şekilde açılan tüneller ile inşa edilmekteydi 613.
Sisteminin ilk ortaya çıktığı ve uygulandığı yerin İran olduğu ve günümüzden 3000
yıl önce geliştirildiği düşünülmektedir614. Qanat sisteminde de kanalların 0.50 ile
0.80 m arasında genişliğe ve 1 ila 1.5 m arasında bir yüksekliğe ulaşabildikleri
anlaşılmaktadır. Bu sistemde göz önünde bulundurulması gereken husus suyu taşıyan
kanalın hafif eğimli olmasıdır615. Bunu tesis etmek için puteiin yüzeye ulaşan çıkış
ağızları ile suyu hafif bir eğimle taşıyan kanal tabanı arasındaki farkın ister istemez
artması gerekecektir. Smyrna’da şu ana kadar tespit edilmiş sınırlı sayıdaki örnekte
böyle bir yükseklik farkı görülmemektedir. Pagos Dağı’nın yamaçlarından inen
kanalların yüzeye yakın ilerleyecekleri ve bunun sonucunda daha dik bir eğime sahip
olacakları kanısına varılmıştır. Aksi durumda en iyi ihtimalle Kadifekale İtfaiyesi’ne
ait binanın alt kotunda deniz seviyesinden 110 m tekabül eden kaynaklardan Agora
Batı Portiko’nun bodrum kat seviyesine (13 m) ulaşan kanalların, topografyanın düz
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bir eğime kavuştuğu 25 m kotunun üst seviyesine kadar inerek yumuşak bir eğim
yakalamaları gerekecektir. Söz konusu sistemin inşa edildiği düşünülen dönemde
yaşanan deprem felaketi ve yarattığı tahribat göz önüne alındığında bir qanat
uygulamasından fazlasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda Smyrna’da henüz küçük bir bölümü ortaya çıkartılan kanalların
ilk kez Roma Dönemi’nde inşa edildiği ve günümüzdeki plan şablonunun yine bu
dönemde şekillendiği düşünülmektedir. İS 178 depreminden sonra büyük ölçüde
zarar görmüş olan kentin yeniden imarı sırasında alt yapı da baştan sona yenilenmiş
ve Roma’nın hüküm sürdüğü büyük coğrafyada edindiği mühendislik teknikleri Pax
Romana’nın sağladığı ekonomik güçle kentte uygulanmış olmalıdır. Yukarıda da
kısaca değerlendirildiği üzere temellerini Yakın Doğu’dan alan kanal mühendisliği
Roma etki alanı nedeniyle büyük bir alana tesir etmiş ve günümüzde bilinen şeklini
almıştır. Buna göre bir yamaç ya da bir vadiye uygulanabilen bu sistemde tüneller,
açılan dikey şaftların (putei) indiği yerde her iki yönde açılan galeri ile oluşturulurdu,
bu sayede çalışanlar için daha fazla alan sağlanır, büyüyen çalışma alanı işin daha
hızlı sürmesinin önünü açarken ikmal ve havalandırma sağlayan dikey şaftların
yüzeydeki bacaları çalışmanın aynı aks üzerinde sürmesine yardımcı olurdu616.
Smyrna'daki yeraltı kanal sisteminin bu temel inşa prensibi üstünden şekillendiği
anlaşılmaktadır. Bunun en temel nedeni kentin temiz su şebekesinin parçası olan
kanallarda yer alan havalandırma bacalarıdır. Eğer sistem dikey şaftların inşa
edilemediği durumlarda baş vurulan, başlangıç ve bitiş noktasından başlayarak
merkezde birleşmesi üzerine tasarlanan iki ayrı galeri kazısı şeklinde olsaydı
Smyrna örneğindeki putei varlığına rastlanamazdı 617.
Kent içine yayılan bu kanalların iddialı boyutlarının tek sebebi taşıdıkları
suyun miktarı değil büyük zaman ve para harcanarak inşa edilen alt yapının
bakımının gerçekleşmesi için çalışanların sistem boyunca hareket edebilmeleridir618.
Çünkü gerçekte suyun geçtiği alan Smyrna örneğinde olduğu gibi galeri zeminine
açılmış tek bir oluktan müteşekkil bir sisteme ait olabilir.
Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy’un gözlem ve değerlendirmelerine
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düşünülmektedir. İzmir kentinin Hellenistik Dönem’den bu yana kesintisiz yerleşim
görmesi ve bu yerleşimin Pagos Dağı ve çevresinde yoğunluk kazanması volkanik
karakterli topografik oluşumun alt kotlarında toplanan kaynaklarından yararlanmaya
yönelik oluşturulan kanalların tespitini diğer pek çok antik öğede olduğu gibi
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle kent içerisinde farklı dönemlerde yapılan
kazı, sondaj ve yüzey araştırmalarının sonuçları Smyrna kentinin su dağıtım ve
yönetiminin genel şablonunun oluşturulması adına değerlidir. Bu bağlamda 1933’de
İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma ve
incelemelerin sonuçları da İzmir’de modern kentin altında mevcudiyetini koruyan
örneklerin varlığının kanıtlanması ve kent içi su yönetiminin kavranması adına
önemlidir. 1934 yılında ise Maarif Vekaleti Müzeler Dairesi tarafından İzmir’in
arkeolojik veri dökümünün oluşturulmasının gerekliliği görülmüş ve farklı
zamanlarda tespiti gerçekleştirilmiş antik unsurların bir dökümü çıkartılmaya
çalışılmıştır.
İzmir kent sınırları içerisinde mevcudiyetini 1930’lu yılların başına kadar
korumuş antik mimari öğelerin belirlenerek kayıt altına alınması adına başlatılan
çalışmalar Pagos Dağı ve çevresine yoğunlaşmış ve suyun temini için tesis edilmiş
çok sayıda alt yapının varlığını açığa çıkarmıştır. İzmir Asarıatika (Arkeoloji)
Müzesi Müdürlüğü’nün ayrı ayrı değerlendirildiklerinde belirgin bir anlam ifade
etmekten uzak, farklı noktalardaki kentin su altyapısına ait tespitleri 2007 yılından bu
yana Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülen Smyrna Antik Kenti
Kazıları'ndan elde edilen veriler ışığında yeniden değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu noktada karşılaşılan ilk zorluk İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi
Müdürlüğü’nün yapmış oldukları çalışmaları kayıt altına almak için şehir planlarına
dayalı krokiler yerine sokak isimlerine ve şahıslara ait mülklerin tasvir ve
betimlemesine dayalı raporlar tutmuş olmalarıdır. Ancak daha ciddi bir sorun
raporlar ile kayıt altına alınmış yapıların bulundukları mahalle isimlerinin değişmiş
olmasıdır. Müze raporlarına yansıyan kentteki pek çok mahalle ismi Kurtuluş Savaşı
sonrasında ve 1925’den sonra gerçekleştirilmiş olan kapsamlı isim değişikliği
uygulamasının izlerini taşımaktadır619. Ancak 1937 yılında Belediye Meclisi’nde
gündeme getirilip kabul edilen mazbata ile 1938'den itibaren sokak isimlerinin yerine
619
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numara verilmesinden ve ikinci mazbata ile mevcut mahallelerin adlarının
değiştirilmeye başlanmasından620 dolayı sokaklar ve mahalleler üstünden tanımlanan
yapıların konumlandırılması güçleşmiştir. Ancak günümüzde modern yerleşim
nedeniyle su iletim öğelerine ulaşılması güç olduğundan müze kayıtlarının büyük
değer taşıyan verilerinin farklı kaynaklardan yararlanılmak sureti ile ait oldukları
yerde yada yakınlarında konumlandırılmalarına çalışılmıştır.
Buna göre müze kayıtlarına yansıyan su yapılarının ilk öğeleri İkiçeşmelik
Mahallesi civarında tanımlanmışlardır. Bunlardan ilki büyük bir mağara, bir kuyu ve
su iletim hattının parçaları olduğu kanısına varılan kapalı kanalardır. Yine
İkiçeşmelik’de zemin altında ve 60 m uzunluğunda olduğu kaydedilen bir su
deposunun varlığı da kayıt altına alınmıştır. İkiçeşmelik’de 1933’de Kalafat
Mahallesi olarak anılan alanda ise “Yavan Çeşme” adı ile anılan bir pınarın varlığı
kayıt altına alınırken buradan sağa ve sola ayrılan yollar ile kast edilen öğelerin su
iletim hattının birer parçası olduğu düşünülmektedir. Yukarıda İkiçeşmelik Mahallesi
içerisinde tespit edildikleri aktarılan yapılar, bu alana adını veren çeşmenin
mevcudiyetini koruması ve Kalafat Mahallesi ile günümüzde varlığını koruyan yine
aynı bölgedeki Kalafat Camii’nin varlığı söz konusu olan alanı günümüzde Tuzcu
Mahallesi olarak tanımlanan alanla eşitlenebilir kılmaktadır. Söz konusu mahalle
deniz seviyesinden 45 ile 80 m arasındaki yükselti aralığında bulunmaktadır.
Fontrier’in aktardığına göre söz konusu alanda "Hasta-Sou Djami" (Hasta Su Cami)
adıyla anılan bir kaynak ve antik kalıntılar bulunmaktaydı 621. İzmir Kültür Turizm
Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre Tuzcu Mahallesi 775 sokakta Hasta Camii olarak
anılan bir caminin622 de varlığına işaret edildiğinden İzmir Asarıatika (Arkeoloji)
Müzesi Müdürlüğü’nün tespiti ile Fontrier’in varlığına işaret ettiği kalıntı ve
kaynağın aynı alan olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Bu alanda tespit edilen kaynak,
60 m uzunluğundaki yeraltı su deposu ve farklı istikametlere ayrılan kanallar
yamaçlarda kaynayan suyun derlenerek kullanıldığı bir kompleksin varlığına işaret
etmektedir.
İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü’nün bir diğer tespiti ise
Memduhiye Mahallesi’nde Hacı Bey Camii arkasında bir şahısa ait arazide yer aldığı
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aktarılan yüz metrenin üzerindeki yeraltı yoludur. Bugün heyelan sebebi ile
boşaltılarak kent ormanına katılan Altay Mahallesi’nin eski adı Memduhiye
Mahallesi’dir ve İzmir Kültür Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre 787 sokakta
bulunan Hacı Bey Camii 1889’da ibadete açılmıştır623. Bugün söz konusu cami
Konak İlçe Müftülüğü kayıtlarında Baladur Hacı Mehmet Ağa Camii olarak
geçmektedir. Söz konusu alanın Pagos’un çok sayıdaki kaynaklarının derlenerek
aşağı kente yönlendirilmesi adına inşa edilmiş su kanallarından birine ev sahipliği
yaptığı açıktır.
İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü'nün 1933’de kayıt altına
aldığı bir diğer yapı ise kubbeli üç oda şeklinde tasvir edilirken, yapıyla beraber iki
pınarın varlığı anılmaktadır. Söz konusu alanın Agora’nın 700 m güneyinde olduğu
vurgulanmıştır. Verilen mesafe hesaba katıldığında kayıt altına alınan yapılar Pagos
Dağı’nın kuzeybatı eteğinde, günümüzde Altay Mahallesi sınırları içerisinde ve
yaklaşık 114 m seviyesinde Hacı Ali Efendi Caddesi’nin hemen kuzeyinde
konumlanıyor olmalılardır. Söz konusu yapının konumu dikkate alındığında
bölgedeki taban suyundan kaynaklı erozyon sorunu ve iki pınar ile birlikte anılıyor
oluşu bu alanda kaynayarak yüzeye çıkan suları derleyerek kamu yapıları için kaynak
temin eden bir tesisin varlığını destekler niteliktedir. Bununla birlikte sistemin
kuruluş tarihi dikkate alındığında ayakta ve işler şekilde tutulması güç gözükse de
Hava Şehitliği’nin yakınlarında kurulmuş olduğu düşünülen castellum divisorium
yapısı dikkate alındığında tasvir edilen yapının 3 hazneli bir rezervuar yada bir alt
castellum yapısı olabileceği düşünülebilir.
Bir başka üstü kapalı oluşum ise günümüzde de Mirali Mahallesi olarak
adlandırılan alanının sınırları içerisinde tespit edilmiş olup müzenin kayıtlarına
yeraltında kemerli bir mağaranın varlığı şeklinde girmiştir. Gerek yapı gerekse
çevresel faktörlerin detaylardan uzak tanımları nedeni ile söz konusu oluşumun bir
sarnıç olarak mı yoksa bir kanal şeklinde mi değerlendirildiği açık değildir.
Bugün Odunkapı Mahallesi sınırları içerisinde kalan Aliağa Camii’ni
güneybatısında camiyi sınırlandıran istinat duvarında girişi halen gözlemlenebilen
(ancak girişin kapatıldığı) 120 m uzunluğunda kemerli bir kanalın varlığı yine İzmir
Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi tarafından belgelenmiştir. Söz konusu kanalın
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yönelimi ile ilgili bir detay ya da plan paylaşılmazken sistemin yukarıda anılan
İkiçeşmelik bölgesi kaynaklarını ya da Damlacık Deresi’nin sularını yönlendirerek
liman bölgesine taşıyan sistemin bir parçası olabileceği düşünülmektedir. Bununla
birlikte yüzeye yakın ve dış etkenlere açık olan konumu nedeniyle Pagos’dan
derlenen suları alt kesimlere ulaştıran hatların kontrolü ve bakımı için ana sisteme
açılan bağlantılardan biri olarak da değerlendirilmiş olması mümkün gözükmektedir.
Günümüzde Damlacık Camii, 18. yüzyılın başında ilk inşa edildiği
dönemde624 ise Kılcı Mescidi olarak bilenen alanda güney yönünde uzandığı
anlaşılan 126 m uzunluğunda bir kanal bulunmuş, kanalın taksimatı ile birlikte 1000
m uzunluğunda olduğu kayıtlara geçmiştir. İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi’nin
1933’de yapmış olduğu tespit, ölçüleri yönünden muazzam bir alanın varlığını
vurgulamakta olup buna karşın paylaşılan tasvir detaydan uzaktır. Müze'nin yapmış
olduğu araştırmaya göre 126 m boyunca takip edilebilen kanalın taksimatları
(bölmeleri) bulunmaktadır. Ancak söz konusu bölmelerin konumu yada boyutları
paylaşılmamıştır. Bununla birlikte 1970 senesinde İzmir Arkeoloji Müzesi’ne yapılan
bir ihbar mektubu yine müze kayıtlarındaki yerini korumaktadır. Bu mektuba göre
Kılcı Mescit Camii olarak bilinen Damlacık Camii altında yer alan kanal ile ilgili ilk
başvuru 1949 yılında yapılmıştır. Günümüzde Damlacık Camii’nin batısından geçen
448 sokağa denk gelen yerde ve caminin hemen kuzeybatısında yer alan istinat
duvarının altında halen gözlemlenebilir durumdaki kanalın girişi taş bir duvar
örülmek sureti ile kapatılmıştır (Şekil 66-67). Söz konusu dilekçeye göre taş tonoz
üst örtüye sahip kanaldan 1.5 m mesafede yaklaşık 1.7 m yüksekliğindeki bir kot
farkının aşılması sureti ile uzunluğu takribi 100 m genişliği ise 2.5 m olarak
tanımlanan ve tasvirinde tamamen sağlam olduğu belirtilen bir aksa ulaşıldığı
belirtilmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi bu mesafe müzenin raporuna 126 m
olarak yansımış ve 2.5 m açıklığa sahip alan bir kanal olarak tanımlanmıştır. Mevcut
dilekçe ve dilekçede tasvir edilmeye çalışılan krokiye göre kanal güney yönde
ilerleyerek yöneliminin sonunda bir dörtyol ağzında farklı yönlere uzanmaktadır. Bu
noktada güney yöndeki yönelimi mermerden imal edildiği aktarılan bir duvarla son
bulmaktadır. Dörtyol ağzında doğu ve batı yönlere ayrılan diğer kanalların ise
karşılıklı bölmelere sahip oldukları ve söz konusu bölmelerin boyutlarının bir
624

http://www.kultur.gov.tr/TR,72664/tarihi-mescidler.html

159

dükkanla ve yapının tamamının bir arasta ile mukayese edildiği anlaşılmaktadır. Batı
yönde uzandığı anlaşılan kanalın karşılıklı 4'er bölmesinin olduğu ve buna mukabil
doğu yönde uzanan kanalın karşılıklı 6'şar bölmeye sahip olduğu aktarılmaktadır.
Doğu ve batı yönlerde söz konusu alanın orijinalinde tasarlandığı şekliyle mi yoksa
her iki yönde daha fazla ilerlenemediğinden mi sonlandığı belirtilmemiştir. Söz
konusu alanın tavan yüksekliği ise 4 m olarak belirtilmiştir. Rapor ve dilekçelere
sirayet eden kanal ve bölmeler söz konusu tasvir ve ölçülere istinat ederek modern
plan ölçeğinde yeniden değerlendirilmiştir. Buna göre 126 m uzunluğundaki kanal,
Damlacık Cami'nin istinat duvarı alt köşesinde takip edilebilen doğrultusuna göre
Namık Kemal Mahallesi sınırları içerisinde kalan park alanının batısına doğru
uzanarak burada son buluyor olmalıdır (Şekil 68). Söz konusu tespit ve basit kroki
çalışması göz önünde bulundurulduğunda yapının kentin su altyapısına hizmet eden
bir uygulama olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin olgunlaşmasında şüphesiz
İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi’nin kanalı ve ek üniteleri yerinde görmüş
olmaları ve Damlacık Camii’nin istinat duvarı alt köşesinde gözlemlenebilir durumda
olan kanal girişinden halen aktığı görülen su etkili olmuştur. Bununla birlikte gerek
Pagos’un kuzeybatısında gerekse söz konusu bölgede su iletim hatlarının varlığına
dair emareler ve kanalın hemen doğusundan geçen Damlacık Deresi alanda suyun
drenajı ile ilgili alt yapıların zorunluluğunu gösterir niteliktedir. Bu bağlamda söz
konusu kompleks Roma Dönemi’nde Damlacık Deresi sularını kentin deniz
seviyesinden 50 m yukarıda kullanım için düzenleyen ve çökeltme işlemine tabi
tutan, ana kaynaktan sonraki625 ikincil nitelikli bir alt birimin işlevini karşılayacak
nitelikte gözükmektedir.
Bir diğer ilginç sonuç ise İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü'nün
1933'de yaptığı çalışma kapsamında kayıt altına alınan, Hava Şehitliği’nin arkasında
kaldığı ifade edilen ve kısmen yıkılmış kemerli bir mağara olarak tasvir edilmiş
yeraltı oluşumudur. Söz konusu kemerli mağarının konumlandırılmasını sağlayacak
yeterli veri bulunmamaktadır (Şekil 54). Ancak söz konusu tespiti değerli kılan nokta
Karapınar Su Yolu'nun ulaştığı düşünülen noktaya olan yakınlığı ile Storari ile
Saad’ın haritalarına yansıyan yıkıntı alanında yükseldiği düşünülen castellum
divisorium ve çeşme yapıları ile kurması muhtemel olan bağlantı ihtimalleridir.
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Bkz. Kent İçi Yeraltı Su Kaynakları bölümü.

160

Bugün batıda Kadifekale İzmir İtfaiye binasının kuzeybatısından, 133 m
seviyesinden başlayarak kuzeydoğuda 110 m seviyesinde tiyatro yapısının hemen
güneyinden geçmek sureti ile doğuda 85 m seviyesinde Ballıkuyu Mahallesi’ne
ulaşan ve bu noktadan sonra Ballıkuyu Caddesi olarak anılan Hacı Ali Efendi
Caddesi üzerinde yer alan bir başka pınar ve kuyu yine İzmir Asarıatika (Arkeoloji)
Müzesi Müdürlüğünce kayıt altına alınmıştır. Bugün Akıncı Mahallesi olarak
tanımlanan geçmişte Fettah Mahallesi olarak anılan alanda ise 1 m çapında iri
künklerden inşa edildiği aktarılan 15 m derinliğinde bir kuyu tespit edilmiştir. Yine
Fettah Mahallesi’nde 6 m uzunluğunda ve 3.5 m genişliğinde ve 3.5 m yüksekliğinde
sarnıç olduğu düşünülen kemerli bir yapı daha tespit edilmiştir.
1934’de hazırlanan rapora göre; Bugün Fevzi Paşa Mahallesi sınırları
içerisinde kalan alanda yine mağara ve yolların tanımlandığı görülmektedir. 1930’lu
yıllarda Geri Tobako tütün firmasının bulunduğu alan bugün öğrenci yurdu
tarafından kullanılmakta olup kente hizmet ettiği düşünülen kanallar söz konusu olan
bu alana tekabül ediyor olmalıdır. Bugün Süvari Mahallesi olarak tanımlanan alanda
ise Dibekbaşı mevkiinde bir pınarın daha varlığı tespit edilmiştir. İzmir Asarıatika
(Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü’nün 1930’lu yıllarda yaptığı belgeleme çalışmaları ile
Dolaplıkuyu Mahallesi’nde de geniş galeriler ve bir su yolunun varlığını
belgelemiştir. Söz

konusu

mahalle

gerek

Pagos

eteklerindeki

kaynaklara

erişilebilirliğinden dolayı taşıdığı isim gerekse Tuzcu Mahallesi’ndeki yapılara olan
yakınlığı ile raporda belirtilen geniş galerilerin suyu depoladığı ve su yoluyla kentin
alt kesimlerine yönlendirdiği birimlerden birini barındırıyor olmalıdır.
Yapıcıoğlu Camii’nin arkasında ise bir başka su yolunun tespit edildiği
anlaşılmaktadır. Yapıcıoğlu Camii, Rakım Elkutlu Caddesi’nin güneyinde 628 ile
576 sokakların kesişiminde yer almaktadır. Bu gün alan Selçuk Mahallesi sınırları
içerisinde kalmakta ve tanımlanan su yolu batısında kalan Damlacık Deresi’ni
besleyen kaynakların ya da Pagos eteklerindeki başka pınarların sularının bir
bölümünü değerlendiren sistemin parçası olarak hizmet vermiş olmalıdır.
1930’larda

İzmir

Müzesi

tarafından

yapılan

envanter

çalışmasında

Kadifekale’nin doğu eteklerinde kaldığı anlaşılan bir su kanalı için verilen değerler
ise dikkat çekicidir. Buna göre Pagos Dağı’nın hemen dibinde, derinliğinin 30 m ve
uzunluğunun 250 metreden fazla olduğu düşünülen bir su kanalı tespit edilmiştir.

161

Bununla birlikte 1933 yılında yine Müze tarafından yapılan çalışma söz konusu su
kanalının uzunluğunu bu kez 1700 m olarak aktarmıştır. Bahsedilen derinlik dikkate
alındığında deniz seviyesinden yaklaşık 35 m yukarıda (Pagos Dağı’nın “dibinde”
şeklinde tasvir edildiğinden) Pagos Dağı'nın çevresini dolanan Sinekli Caddesi’nde
(günümüzde Yeşildere) 30 m derinliğinde bir kanal inşa etmenin yapıcı olmadığı
düşünülmektedir. Hodge’ın aktardığı gibi söz konusu seviyede yer alan bir su iletim
kanalının onu dış etkenlerden koruyacak olan bir metreden fazla bir derinliğe ihtiyacı
yoktur626. Söz konusu derinlikler ile günümüzde Yeşildere Caddesi'ne tekabül ettiği
düşünülen uygulama alanında Pagos’un çevresini dönerek su ileten bir kanal
tahayyül etmek güçtür. Kanalın kentin yakınlarında tespit edilmiş olması muhtemel
bir kaynağın sularına erişmek adına bu denli alçaldığı düşünülse dahi suyu söz
konusu derinlikte kente ulaştırdığı noktada (Pagos Dağı’nın alt sınırı yaklaşık 35 m
ve kanal derinliği 30 m kabul edildiğinde 5 ila 10 m'lik bir yükseklikte kente
ulaşması beklendiğinden) suyun işlevsel kullanımı için yeterli yükseklikten mahrum
kalması olasılığı vardır. Bununla birlikte bir diğer görüş ise 30 metre derinlikteki bu
oluşumun, Pagos’un doğusunda kurulmuş olan Yeşildere Mahallesi’nden doğruca
dağın kuzeybatısına yönelen ve derinlikten doğan lojistik ve teknik handikapları
derin havalandırma ve ikmal bacaları olan putei ile aşan büyük bir mühendislik
çalışmasının parçası olabileceğidir. Söz konusu oluşum için yeterli veri
olmadığından ve tasvirler İzmir Asarıatika Komisyonu’nun hazırlamış olduğu kısa
bilgi notlarından ibaret olduğundan yukarıda tanımlanmaya çalışılan yapılar birer
hipotezden öteye gitmemektedir.
Smyrna için öngörülen kanal sisteminin işleyiş olarak benzer bir örneğinin
Atina’da tespit edilen Hadrianus Su Yolu olduğu görülmektedir. İS 125 ile İS 140
tarihlerinde inşa edildiği anlaşılan sistem 1847 yılında Agios Dimitrios yakınlarında
daha öncesinde bir pınar olduğu sanılan alandaki çalışmalar sırasında gün ışığına
çıkarılmış ve pınar olduğu sanılan alanın suyunun çatısı çökmüş bir tünelden
kaynadığı anlaşılmıştır627. Tamamı yeraltında bulunan Hadrianus Su Yolu’nun
yaklaşık uzunluğu 20 km’dir ve hat boyunca 400 civarında kuyu ile bağlantısı
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bulunmaktadır628. Söz konusu su iletim sistemi aslen tıpkı Akpınar Su Yolu gibi uzun
mesafeli işleyen büyük bir mühendislik eseridir. Smyrna’da kent surları içerisinde
kalan kanal sistemi ile kurulan bağlantısı ise inşa ve işletim mantığındadır. Pagos’un
yamaçlarındaki kaynayan sular ve aküferler, yeraltı su kanalları vasıtasıyla kontrol
altına alınarak birbirleri ile bağlantılı kollar ve ilave tüneller ile kentin merkezine
yönlendirilirler. Bunu olanaklı kılmak için Smyrna kanal sistemi onlarca pınarın
sularını derler. Bu bağlamda Smyrna kent içi kanal sisteminin sadece tek bir
kaynağın değil başka kaynaklardan gelen ilave miktarlardaki suları toplayan yapısı
ile Hadrianus Su Yolu'nun hidro-mühendislik anlayışının bir benzerini benimsediği
görülmektedir. Smyrna kent içi su iletim kanal sisteminin İS 178 depreminin
ardından çöken alt yapının yeniden inşası sırasında tesis edildiği düşünülmektedir.
Bu bağlamda Smyrna kentinin Atina’da tesis edilmiş olan bu öncül mühendislik
anlayışının Anadolu'daki yansımalarının uygulama ve verimliliğini dikkate almış
olduğu düşünülmektedir. Atina'da İS 2. yüzyılda inşa edilmiş olan kanalların 0.8 ila
0.9 m arasında değişen genişlikleri ve 1.8 m'lik yükseklik ölçüleri ve inşa teknikleri
dikkate alındığında da benzerlikler gözlemlenmektedir629. Bununla birlikte yalnızca
İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü'nün 1933’de yapmış olduğu çalışma
ile kent içinde tespit edilmiş kanal uzunluğu 2.946 metreyi bulmaktadır. Bu anlamda
Smyrna kent içi kanal sistemi yalnızca basit bir altyapı çalışması değil surların
kuşattığı alanda Karapınar, Akpınar ve Kızılçullu Su Yolları'nın ardından su tedarik
sisteminin tamamlayıcısı konumundadır.

2.1.5. Cascades Sistemi

Kanallar için şunu akılda tutmak gerekir. Bu kanalların üstü bir çatı örtüsü ile
kapalıdır ve yerin altından yol alıyor bile olsalar künklerde olduğu gibi yüzde yüzlük
bir doluluk oranına sahip değillerdir630. Roma Dönemi su yollarının büyük
çoğunluğu kanallar üzerinden işler ve yerçekimi akışına bağlı bu sistemde kanal
içindeki akıntı hızı eğim tarafından belirlenir631. Bu eğimin ne kadar olması gerektiği
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ile ilgili sorulara antik kaynaklar üzerinden cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu
bağlamda Vitruvius'un kabul edilebilir minimum eğim için önerisi km başına 5 m
(0.5 %) iken Plinius'un önerisi km başına 20 cm (0.02 %) şeklindedir632.
Hodge eğimdeki sık değişimleri bir uçtan bir uca ortalama rakam olarak
vermenin yanıltıcı olduğunu, güvenilir bilgiye su yolunun hattı boyunca
oluşturulmuş çok sayıda ayrı noktada yükseklikleri de dikkate alarak yapılacak olan
titiz bir araştırmayla ulaşılabileceğine dikkat çeker633. Bu bağlamda eğimin doğru
anlaşılabilmesi için castellum yapısından vadi tabanına yada merkez olarak kabul
edilen Agora’ya kadarki mesafeyi yüksekliğe bölmek yerine sayısal veriler ışığında
modellenen kesit üzerinde farklı nirengi noktalarını esas alan bir yöntem izlenmiştir.
Eğim, su yolunun kaynağından yada bir castellumdan varış noktasına kadarki
yolculuğunun kavranabilmesi için arkeolojik kanıtlar kadar değerli bir veri
kaynağıdır. Bir yandan tüm sistemin işleyişinde belirleyici olan topografyanın ortaya
koyduğu en büyük handikap olarak gözlemlenirken diğer yandan suyun akışını
sağlayan temel etkendir. Bu bağlamda eğimin belirlediği şartlar doğrultusunda
ilerleyişini sürdüren bir kanal hem kaynak yüksekliğine göre dengesini korumak hem
de akışın devamlığını sağlamak zorundadır. Dik eğimler açık kanal sistemi
içerisindeki suyun hızını arttıracağından bu kanal içerisinde daha fazla aşınma ve
yıpranmaya öte yandan sığ eğim suyun hızını düşürmekle birlikte suyun içerisindeki
tortuların tabana çökmesine ve sistemin tıkanmasına neden olmaktadır634. Yani
sistemi tasarlayan heyetin birikip setleşen çökeltilerin ve bunlardan doğacak olası
sıkıntıların temizliğine yada yapının yıpranma maliyeti üzerinden uygulanacak
bakıma karar vermesi ve eğimi hesaplarken bunları da göz önünde bulundurması
gerekmektedir.
Dik bir yamaçtaki akış hızı eğim yüzünden yüksek olacaktır bununla birlikte
suyun akış aksında eğimin çok dik olması bir çağlayan etkisi yaratır ve bir alt kota
inen suyun hızı muazzam olsa da düştüğü yerde yarattığı çalkantı, enerjisinin büyük
bölümünü emdiğinden su akış yönünde enerji geliştiremez635. Bu etki suyun aşağı
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bölgelere transferinde oluşturulacak bir kaç cascades (kademeleme/basamaklama)
alanı ile ivmenin düşürülmesine yardımcı olur.
Bir açık kanal içindeki akışın hızını eğim dışında etkileyen önemli bir
faktörde sürtünmedir. Kanal duvarlarına temas eden suyun hızını belirleyen sürtünme
kendi içinde iki faktöre bağlıdır. Hodge düzey ve derece olarak ele aldığı iki
faktörden ilkini kanal duvarlarının ne derece pürüzsüz yada pürüzlü olduğuna
bağlarken ikincisini kanalın suyla temas eden alanlarının ne kadar küçük yada büyük
olduğu ile bağlantılı olarak suyun akışını yavaşlatmasına bağlar636.
Su yollarının Roma dünyasındaki temel plan şemaları dikkate alındığında
kanalların şehrin alt uzantıları ile buluştukları noktayla başlangıç noktası arasındaki
farkın çok dik olmasını arzu etmedikleri ve bundan kaçınmaya çalıştıkları görülür.
Bu, çok sık karşılaşılan bir durum değildir ve eğer kaçınmak mümkün değilse
kanalın şehre inmesi için ivedilikle yükseklik kaybetmesi gerekir. Yani suyun
kanallarla taşınmasında zaten çok yüksek olmayan basıncın değil ama suyun
kazandığı hızın düşürülmesi gerekir. Dik bir yamaç boyunca akan suyun hızını
kaybetmesi için akış düzlemi bozularak kazandığı moment düşürülmeye çalışılır.
Ancak suya yön verme yada belli kısımlarda önüne kesmeye dönük müdahaleler
sistem alt yapısına zarar vereceğinden uygulanabilir önlemler sınırlıdır.
Smyrna’da Pagos tepesiyle kent merkezi arasındaki topografyayı kanallarla
aşmak bilinen pratik örneklerden çok daha zorlu bir işlemi gerektirir. Bugün tamamı
modern kentin altında kalan Smyrna yamaçlarında İskender’in de kıyısında
dinlendiği pınarların yerlerini belirlemek güçtür. Bununla birlikte 189 m kotlu
Kadifekale’deki büyük sarnıç yapısı ve buranın doğusunda kalan mescidin hemen
bitişiğinde yer alan ve sonradan sarnıca dönüştürüldüğü anlaşılan yapı da hesaba
katıldığında bu yükselti üst kotunda bir su kaynağının varlığı bugünkü veriler
ışığında çok mümkün gözükmemektedir. Hemen güneybatıda yer alan 156 m kotlu
bir diğer yükselti ise Hava Şehitliği’nin bulunduğu alandır. Tepenin üst kotunun
mezarlık alanı olarak düzenlenmesi burada bir pınar olması yada taban suyunun
yükselmesi gibi durumlarla karşılaşılmadığını göstermektedir. En yüksek noktası 173
m olan Aziziye Mahallesi’nin de şu ana kadarki veriler ışığında benzer koşullara
sahip olduğu düşünüldüğünde suyun kaynadığı yada başka bir değişle taban suyunun
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yüzeye yaklaştığı alanlar için üst sınırı, bu üç yükseltinin eteğinden geçen ve büyük
oranda eş yükselti eğrilerine bağlı kalan Rakım Erkutlu Caddesi olarak öngörebiliriz.
Bu durumda Kadifekale’nin kuzeybatısında yaklaşık 160 m üst kotunda başlayan ve
güneybatıda Güngör Mahallesi ile Tınaztepe Mahallesi arasında 90 m kotuna kadar
uzanan bir hatta vadi tabanıyla ciddi bir yükseklik farkı oluşur.
Storari’nin 1857’de ve İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü’nün
de 1933’de kayıt altına aldığı pınarların varlığı bilinmekle birlikte bu kaynakların
hangi noktalarda yüzeye ulaştıkları netlik kazanmamıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz
üst sınırın beraberinde getirdiği yükselti handikapının aşılması için kanalların en kötü
ihtimalle 160 en iyi ihtimalle 90 m'lik bir farkı gidermeleri gerekir.
Bunun için en bilinen ancak örneklerine çok sık rastlanmayan yöntem
cascades yöntemidir. Akışın basamaklanmasına dayalı bu sistem kendi içinde tatbik
edildiği topografyaya göre çeşitlik kazanır. Bu sistemin en bilinen örneklerinden biri
yamaç aşağı ilerleyişini toprağın altında sürdüren kanalın belirli aralıklarla kontrol
şaftlarından geçiş yaptığı yerde başka bir deyişle şaftın kanal tabanına indiği
noktada suyun geçiş yaptığı düzlemin bir çukurla derinleştirilerek bölünmesine
dayalıdır637. Burada kanal tabanına açılan bu çukurun bir çağlayan etkisi yaratması
ve oluşan çalkantının suyun hızını azaltması amaçlanmaktadır. Uygulamanın net
olarak okunabildiği örneklerden biri Lyon Craponne (Yzeron) su yolunda görülür
(Şekil 69). Bu sistemde yer alan cascadeslerin (basamaklandırmaların) derinliği
yaklaşık 2.5 m iken aralarındaki mesafe 30 ila 100 m arasındadır638. Autun
kentindeki başka bir örnekte ise 6 km’lik hat üstünde 160 m’lik alçalma, derinlikleri
en iyi korunmuş örnekte 4.4 metre olan 24 cascades ile sağlanmaya çalışılmıştır639.
Ancak bu sisteme ait matematiğin Smyrna’daki yükseklik üzerinde işlemesi
için kanalın yapısını sınırlarına kadar zorlamak gerekecektir. Ortalama 12 derecelik
bir açıya sahip olan kuzeybatı yamacında suyun vadiye ulaşması için kanalın
yaklaşık 115 metreyi dik bir açıyla inmesi gerekir. Smyrna kuzeybatı yamacının
yamaç profili Autun örneğinden daha sık ve daha derin boşlukların kullanıldığı bir
cascades sistemini zorunlu kılmaktadır. Smyrna’nın yamaçlardaki çok sayıda
kaynağı vadiye ileten ve bu cihetle çok sayıda kanaldan oluştuğu düşünülen
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sisteminin coğrafyadaki diğer benzerleri gibi kontrol bacalarına/şaftlarına (putei)
sahip olduğu tespit edilmiş, bunların gün ışığına çıkarılan kanalın üzerinde 10 ile 20
m aralığında değişen mesafelerde kendini tekrar ettiği görülmüştür. Smyrna
kuzeybatı yamacındaki kanallar, Autun’daki sistemi mesnet almaları durumunda,
örneğin Kadifekale’nin güneybatısında bulunan ve İzmir Asarıatika (Arkeoloji)
Müzesi Müdürlüğü’nün takribi 114 m kotunda iki kaynak ve kubbeli üç oda tespit
ettiği alandan başlayarak yaklaşık 500 metrelik mesafeyi Agora’ya doğru inmek için
her bir putei arasının 20 metre olarak kabul edildiği ve kanal içindeki cascade
boşluklarının her iki putei arasında bir kez uygulandığı bir şablonla denizden
yaklaşık 25 m yüksekliğe ulaşılırlar.
Burada dikey şaftın (putei) sonunda cascades son kez tatbik edilmiş
olmalıdır. Zira bu kota gelindiğinde yukarıda da değinildiği üzere izohips eğrileri
arasındaki mesafe bu yamaçta hiç olmadığı kadar açılarak daha rahat bir inşa alanı
oluşturmakta bununla birlikte dik açılardan doğan momentum ilk kez stabil bir
görüntü kazanmaktadır. Bu öngörüyü destekler şekilde Faustina Kapısı’nın
güneyinde 70 m boyunca takip edilebilen kanalların yatay bir düzlemde önce 30 m
güney yönde sonra 40 m doğu yönde ciddi bir eğim farkı göstermeden işledikleri
görülmektedir. Bu noktada kanal kesitinin bütünü 150 m (düşünülen en yüksek
kaynak noktası) yüksekliği 16 cascades ile geçer ve suyun hızını düzenleyerek kent
içinde kullanılabilir kılarken suyun momentinden doğacak arızaları minimuma
indiren bir resim ortaya koyar (Şekil 70).
Ön görülen kanal sisteminin 150 m üst kotundan başlaması durumunda 570
metre mesafede ulaştığı nokta yaklaşık 40 m kotundaki Sütveren Ana Kanalı’dır.
Smyrna kent içi su kanallarının birbirinden bağımsız bir yapısı olmadığı
düşünüldüğünden yamaçlardan aşağı inen sistemin Sütveren Ana Kanalı’nı da
kapsadığı düşünülmektedir. 821 sokakta tespit edilen kanal sisteminin ön görülen
cascades uygulamasının parçası olarak değerlendirilmesi durumunda burada
(Sütveren Ana Kanalı’nın güney sonu) dikey şaftın (putei) sonunda cascades son kez
tatbik edilmiş olmalıdır. 40 m kotu izohips eğrileri arasındaki mesafenin açıldığı ve
Agora Güney Stoa’ya kadar sadece bu iki nokta arasında yaklaşık % 11.5 lik bir
eğimin başladığı alan olması açısından dikkat çekicidir. Bununla birlikte bu kotta ve
Faustina Kapısı'nın güneyinde 70 m boyunca takip edilebilen kanalların ciddi bir
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eğim farkı göstermeden yatay bir düzlemde işledikleri anlaşılmaktadır. Bu alanlardan
Sütveren Ana Kanalı cascades sistemi için öngörülen aralıkların arasında kalırken
Faustina'nın güneyinde kalan kanal, sistemin artık herhangi bir basamaklamaya
ihtiyaç duymayacağı, hızın düşürüldüğü bir noktada yer almaktadır. Bununla birlikte
elimizdeki veriler oluşturulmaya çalışılan sistemin ve işleyişinin teyidi açısından
yeterli bilgi vermemektedir. Tespit edilen iki ayrı kanal düzleminin de topografyaya
paralel uzanıyor olması ve keskin açılarla yön değiştirme eğiliminde olmaları
cascades sisteminin en son 40 metre kotunda çoklu basamaklar halinde alçalarak bu
farklı düzenlemeye entegre olduğunu düşündürmektedir (Şekil 71).
Smyrna kentinin modern kazılar sonucunda tespit edilerek resmiyete
kavuşturulmuş iki ayrı kanalı (sistemi) bulunmaktadır. Agora Su Kanalı ile Sütveren
Ana Kanalı arasında doğrudan bir bağ olduğu henüz ispatlanmamıştır. Ancak üst
yamaçlardaki kaynaklar ve günümüzde hala akmaya devam eden kaynaklar dikkate
alındığında sistemin suyun yönlendirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması adına
bir bütün olarak çalıştığı düşünülmektedir. Bu bağlamda söz konusu cascades
uygulamasının Pagos’un üst yamaçlarından başlayan eğimi düşünüldüğünde
kaçınılmaz olarak kullanılması gereken bir sistem olduğu anlaşılmaktadır. Bununla
birlikte ne Agora Su Kanalı ne de Sütveren Ana Kanalı'nın takip edilebilen
bölümlerinde

söz

konusu

uygulamanın

izlerine

ulaşılamamıştır.

Cascades

uygulaması an itibariyle bir öneriden ibaret olup Sütveren Ana Kanalı’nın takip
edilemeyen güneydoğu köşesinde son bulmuş olacağı düşünülmektedir. Yukarıda da
değinildiği üzere bu noktadan sonra gerek Agora Su Kanalı gerekse Sütveren Ana
Kanalı’nın yapısı dikkate alındığında kalan eğimden doğacak su akış hızının sık
dönüşlerle yavaşlatılmaya çalışıldığı ve normal değerlerin üstünde seyredecek olan
debiye sediment birikiminin bertaraf edilmesi adına göz yumulduğu bir sistem
öngörülmektedir. Kanalların üst yamaçlardan eteklere iniş yönelimleri için de yeterli
veri olmadığından şuan için sistemin şehrin ızgara planına uygun şekilde inşa
edildiği önerilmektedir.
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2.1.6. Sarnıçlar

2.1.6.1. Kadifekale Büyük Sarnıç

Smyrna Antik Kenti sur içi yerleşimi içinde tespit edilen su yapılarının sayısı
az, yapıların işlevselliği hakkındaki bilgiler ise kısıtlıdır. Dolayısıyla mevcut
yapıların varlığı ve durumlarının korunması önem arz etmektedir. Bu ön
değerlendirme göz önünde bulundurulduğunda Kadifekale üzerinde bulunun kale içi
sarnıcı Antik Dönem su mühendisliği ve arkeolojisi açısından son derece değerlidir
(Şekil 72).
Sarnıç yapısı gerek topografik gerekse mimari özellikleri ile tarih boyunca
kenti ziyaret eden seyyah ve resmi görevlilerin ilgisini çekmiştir. Stochove’nin sarnıç
tasviri yapıyı ziyaret etmiş araştırmacılar arasında en detaylılarından biridir.
Stochove, Pagos Kalesi sınırları içerisinde en dikkat çekici öğenin sarnıç olduğunu
vurguladığı yazısında, yapının tonozlu mimarisine dikkat çekmiş ve bir mermere
benzettiği sıvayı çekiçle kırmaya çalışmalarına rağmen sertliğinden ötürü
kıramadıklarını dile getirmiştir640. 1664’deki yayınında Jean Thévenot, sarnıcın
kayaya oyularak yapıldığının altını çizerken, az sayıdaki araştırmacının dile getirdiği
beş ağız ve pek çok kanaldan söz etmektedir641. 1667’de kenti ziyareti sırasına Pagos
Kalesi’ni de gezen Robert de Dreux burada boyutlarından etkilendiği ve tonozlu
olduğunu vurguladığı sarnıç yapısını betimlemeye çalışmıştır642. Thomas Smith ise
1671'deki ziyareti sırasındaki izlenimlerini aktarırken sütunlarla desteklenen sarnıcın
tabanının ilginç biçimde sıvanmış olduğunu dile getirirken yapının Antik Yunanlılara
ait olduğu düşüncesini paylaşır
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edindiği izlenimlerini paylaştığı çalışmasında büyük sütunlar üzerine inşa edildiğini
belirttiği yapının bir sarnıç olduğunu düşünmekte ve caminin yakınlarında
tanımlamaktadır. Bu kanının oluşmasındaki en büyük etkenin yine yazarın dile
getirdiği üzere Pagos Kalesi’nin içinde su kaynağı olmadığı yönündeki
değerlendirmesi olmalıdır.
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1765'de Richard Chandler yapıyı “büyük bir su sarnıcı vardır, çatı kemerlidir
ve payandalarla desteklenmektedir” şeklinde tasvir eder644. 1680'deki yayında Olfert
Dapper, sarnıcı tanımlarken toprağın altında kayalara oyulmuş yapıda çimento
kullanıldığını, tonozun kalın sütunlarla desteklendiğini, beş ağız ve bir çok kanala
sahip olduğunu aktarmaktadır645. Bu hali ile söyleminin Jean Thévenot'un
çalışmasından etkilenmiş olabileceği düşünülebilir. Ancak 1735'deki çalışmasında
Laurent Arvieux, sarnıcın kötü durumda olduğunu vurgularken tıpkı Jean Thévenot
gibi kayaya oyulmuş yapının pek çok ağız ve kanala sahip olduğunu ve bunların
sarnıcın sularını şehrin farklı noktalarına ulaştırmak için oluşturulduğunu
aktarmaktadır646. Günümüzde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları dikkate
alındığında sarnıç yapısından Pagos Kalesi içinde yer alan unsurlara uzanan herhangi
bir kanal ya da çıkış ağzına rastlanmadığı görülmektedir. Bu durum sarnıcın son
yüzyıl içinde uğradığı tahribatın doğal bir sonucu olabileceği gibi yazarlar sarnıca su
toplayan yağmur hazneleri ve suyu haznelere yönlendiren kanalları dağıtım kanalları
ile karıştırmış da olabilirler. Ancak yazarların benzer söylemler üzerinde
birleşmelerinden dolayı sarnıç yapısında sürdürülen çalışmalarda söz konusu
öğelerin varlığı dikkate alınmaya devam etmektedir. Drummond’un sarnıç ile ilgili
tasviri ise yalındır. Yazar yapıyı beşerli kareler halinde 25 sütundan oluşur şekilde
tanımlar ve modern zamanlarda tamir edilmiş647 olabileceğini aktarır648. 1799’da J.
M.
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üst
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desteklendiğini aktardığı sarnıç için başka herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştır649.
1830 yılında ailesi ile Smyrna'ya yerleşen Josiah Brewer'in da sarnıcı tasvir ettiği
görülür: Brewer, 19.yüzyılın ilk yarısında yapının, temel kazığı olarak tanımladığı
sütunlarla desteklendiğini, çatının üstünde 1-1.5 ayak genişliğinde kare açıklıklar
olduğunu ve su deposunun içine doğru çökmeye başladığını dile getirmektedir650.
Duvarların sıvalı olduğunu belirten Brewer, Pagos Kalesi içerisinde hiçbir kuyu yada
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pınar göremediğinden dolayı büyük ama derin bulmadığı su deposunun bir
garnizonun ihtiyacına karşılık vermesi için inşa edildiği yönündeki tespitini aktarır.
1857'de Luigi Storari' nin J. Brewer ile aynı görüşü paylaşarak söz konusu yeraltı
yapısının birliklerin su sıkıntısı çekmemesi için inşa edilmiş bir sarnıç olduğu
görüşünü paylaştığı görülmektedir651. 1899 yılında Weber'in gözlemleri Kadifekale
su sarnıcının 19. yüzyıldaki görünümü hakkında fikir sahibi olmamız açısından
değerlidir.
Yapı aradan geçen zamanda büyük ölçüde ayakta kalmış ancak ilgisizlik
nedeniyle yıpranmıştır. Smyrna Antik Kenti Kazıları 2015 yılında Kadifekale
içindeki şapel ve sarnıcın rölöve restitüsyon ve restorasyon projesine yönelik kazı
çalışmasına hem ön proje aşamasında katkıda bulunmuş hem de kazı işlerine müdahil
olarak katılım göstermiştir.
Sarnıç yapısı ile ilgili öne çıkan ilk belirgin özellik andezit ana kayanın
oyularak sarnıç için yüksek hacimli bir alanın oluşturulmuş olmasıdır. Kazı ekibinin
batı beden duvarı üst kotunda yaptığı kazı çalışmasının bir sonucu olarak bilmekteyiz
ki yapıyı batı yönden çevreleyen beden duvarının kalınlığı 2.30 m. dir. Bununla
birlikte beden duvarının yanında sürdürülen kazı çalışmaları duvarın hemen batısının
yoğun olarak moloz taş ve tuğla ile doldurulduğunu göstermiştir (Şekil 73- 74).
Düzensiz dörtgen plana sahip yapının üst yapı bloğundan ve toprağın üstünde
kalan kısımlardan çöken parçalardan arındırılması ile tuğla kırıklı kireç harçlı tabanı
ortaya çıkarılmıştır (Şekil 75). Sürdürülen çalışmalarda sarnıcın iyi koruna gelmiş
moloz taş duvarlarının da tuğla kırıklı kireç harçla sıvanmış olduğu görülmüştür.
Böylece hem tabanda hem de alanı sınırlayan duvarlarda su geçirgenliğinin ortadan
kaldırılmış olduğu anlaşılmıştır. Sarnıçların içinin su geçirgenliğinin önlenmesi için
nasıl bir işlemden geçirilmesi gerektiğini Plinius şu şekilde aktarır:
“Sarnıçlar saf, çakıllı kum, 2 ölçü söndürülmemiş kireç ve silex parçaları ile
hiçbiri 1 pound'u(453 gr.) geçmeyecek 5 pay ile yapılmalıdır. Bunun için dip ve
kenarlar demir tokmaklarla dövülmelidir652”.

Benzer bir uygulama tarifi Vitruvius653 tarafından da aktarılırken bilinen en eski
tasvirlerden birinin Marcus Porcius Cato’nun (İÖ 234- 149) On Agriculture kitabında
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geçtiği düşünülmektedir654. Martin Thorpe'a göre harç taşa ucuz bir alternatif olarak
ortaya çıkmıştır655. Temelde kireç ve kumun suyla karıştırılmasından elde edilen harç
içindeki nem buharlaştıktan sonra yapışkan bir nitelik kazanmaktaydı656. Roma kum
yerine puzolan kullanılırsa harcın yapışkan hala gelmesi için buharlaşmaya gerek
kalmadığını

keşfederek

mukavemetin

daha

kuvvetli

olduğu

bir malzeme

yaratmıştır657. Ancak volkanik kökenli puzolanın bulunmadığı durumlarda Smyrma
örneğinde olduğu gibi tuğla ve kiremit tozundan oluşan bir harç uygulanarak benzer
bir mukavemet sağlanmaya çalışılmıştır658. Harçta kullanılmış olan dere kumu
ezilmiş tuğla ile karıştırılmıştır. Böylece söz konusu ezilmiş tuğlalar kum ile kireç
arasındaki bağlayıcılığı çok daha güçlü kılan puzolan gibi çalışmıştır659.
Puzollanların içinde silis ve alümin maddelerinin bulunduğu bilinmektedir. Harç
içerisinde kullanılan dere kumunun içinde sileks de kireç ile yapmış olduğu
reaksiyon sonunda bağlayıcılık özelliği kazanmaktadır660. Sarnıç içinde yapılan
restorasyon çalışmaları sırasında tabandan yaklaşık 1.77 m. ve 3.85 m. kotlarında
korunmuş iki farklı sıva katmanı tespit edilmiş, sarnıcın iki seviye halinde sıvandığı
anlaşılmıştır (Şekil 76).
Kuzeydoğu - güneybatı doğrultulu sarnıç yapısının uzunluğu takribi 35,
genişliği ise 25 metredir. Haçvari tonozlara sahip kemerli üst örtü kuzeydoğu güneybatı yöneliminde her sırada 5 ve doğu -batı aksında her sırada 4 olmak üzere
toplam 20 adet dörtgen planlı fil ayağı tarafından taşınmaktadır. Fil ayaklarının
birbirlerine olan uzunluğu yaklaşık 4 metredir. Üst yapıyı ayakta tutan fil ayaklarının
her birinin çapı değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 3 ila 4 metrekarelik bir
alana oturmaktadırlar. Bu fil ayaklarının taş ve tuğla kullanılarak inşa edildikleri
anlaşılmaktadır. Ayakların taşıdığı kemerler kireç harçlı moloz taştan imal edilmiştir.
Sarnıcın inşası sırasında fil ayakları üstünde kullanılan iskele ve kemer kalıbı hatıl
delikleri halen gözlemlenebilir durumdadır (Şekil 77). Yapıyı sınırlayan duvarların
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üzerine yerleştirilmiş, ölçüleri 0.96 ile 2.16 m. arasında değişen payandalar ile
kuzeydoğu - güneybatı doğrultulu 5 galerinin oluştuğunu görmekteyiz. Tam
merkezdeki 6 fil ayağının payandalarla desteklenmesi döneminin yapı statiği ile ilgili
dikkat çeken bir diğer husustur (Şekil 78).
Kuzey duvarı üzerinde sarnıca girişi sağlayan bir açıklık bulunmaktadır (Şekil
79). Söz konusu alanda yapılan kazı çalışmaları kuzey yönde ortalama 1.87 m
genişliğinde, duvar yüzeyleri tıpkı sarnıcın içinde olduğu gibi sıvalı sarnıç
merdivenlerini açığa çıkarmıştır. Merdivenler ile taban kotuna inen bu açıklığın
sarnıcın temizliğine hizmet ettiği düşünülmektedir. Vitruvius’un da değindiği gibi
suyun halkın kullanımına sunulmadan önce berraklaşması, sağlıklı ve tadını korumuş
olması için iki yada üç bölme inşa ederek suyu birinden diğerine aktarmak sureti ile
temizlenmesi gerekir661. Mevcut yapıda su içindeki çökeltiler için ayrı bölme ve
havuzlar olmadığı için toplanan su 690 m² lik bu alanda dinlendirilmiştir. Güney
duvarı üzerinde ise pişmiş toprak bir künk çıkışı tespit edilmiştir (Şekil 80). Bu künk
gerek

sarnıç

tabanının

eğimi

gerekse

bulunduğu

seviye

göz

önünde

bulundurulduğunda, sarnıç içinde biriktirilen suyun tahliyesi için kullanılmış
olmalıdır. Tonozların 6.35 üst kotunda merkeze yerleştirilmiş açıklıklar, Weber'in de
söylediği gibi su toplamaya yarayabileceği gibi havalandırma ve gözlem pencereleri
olarak da kullanılmış olabilirler. Çünkü yapılan son kazılar tonozların birleşim
noktalarında su toplama havuzlarının varlığını ortaya çıkarmış ve havuzlarda
toplanan suların her bir ünitenin köşesinde yer alan delikler aracılığı ile içeride
kemerlerin ayaklar üstünde kesiştiği üst kotta girişi sağladığı düşünülen dörtgen
açıklıklar üzerinden sarnıcın içine dolduğu anlaşılmıştır. Yapının üst örtüsü üstünde
tesis edilen toplam havuzlarının 9 tanesi ortaya çıkartılmıştır (Şekil 81). Biriktirme
havuzlarının haznelerinin büyütülmesi, derinliğinin arttırılması ve suyun havuzlara
yönlendirilmesi için tonozların ikinci bir kat taş üst örtü ile kaplandığı da kazı ekibi
tarafından açığa çıkartılmıştır662. Yapının üst örtüsünde yapılan çalışmalar suyun
havuzlara aktarılmasını sağlayan kanalların varlığını da kısmen tespit etmiştir.
Kadifekale'de inşa edilmiş olan bu önemli kamu yapısı 2656 m³'lük su depolama
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hacmi ile bir kişinin ortalama 100 lt. su harcadığından yola çıkarak, 885 kişinin bir
aylık su ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir.
Yapının tarihlenmesinde en belirgin yorum Georg Weber'e aittir. Weber
sarnıçın inşasını, 1225 yılında “plato çevresindeki muazzam duvarları yaptıran”
İmparator Johann Ducas Vatatzes ile ilişkilendirmiştir663. Gerçekten de Ioannes III
Vatatzes İS 1222’den 1254’e kadar hüküm sürmüş, İzmir kentini gerek askeri
gerekse kamu yapılarının inşası yönünden cömertçe desteklemiştir. Kalenin kuzey
kapısı üzerindeyken Pococke ve Chandler gibi gezginler tarafından kopya edilmiş bir
yazıt üzerinde bulunan 20 satırlık şiirin dönemin ünlü ozanlarından Blemmydes'e ait
olduğu, ozanın bu dizeleri aynı zamanda dostu olan İmparator Ioannes III Vatatzes’in
Smyrna'nın surlarını yeniden inşasını anmak üzere kaleme aldığı da ileri
sürülmektedir664. Cecil John Cadoux, sarnıcın askeri kuşatma altında su ihtiyacını
karşılaması için şehrin erken dönemlerinde kazıldığı ve Orta Çağ’da kalenin onarımı
sırasında şekillendiği yönünde görüş bildirir665. Batı beden duvarı arkasındaki moloz
malzemenin niteliği ve mevcut dönem içinde Kadifekale'ye su taşıyan başka bir
sistemin olmadığı göz önünde bulundurulduğunda büyük sarnıcın inşasının
13.yüzyılın ilk yarısı içinde değerlendirmesi mümkün gözükmektedir.

2.1.6.2. Agora/Batı Portiko Sarnıç-Rezervuarı

Smyrna kazılarının İzmir Müzesi tarafından yürütüldüğü dönemde, 20032004 yılı içerisinde Batı Stoa bodrum katında yürütülen çalışmalar sırasında gün
ışığına çıkarılmış sarnıç yapısı kentin en değerli öğelerinden biridir. Mimari unsurları
ve konumu gereği gösteriş barındırmayan yapı buna mukabil işlevselliği ve kullanım
stratigrafisi ile dikkat çekicidir.
Öncelikle yapı Batı Portiko’nun inşası sırasında öngörülen oluşumlardan biri
değildir. Sarnıç yapısı Antik Çağ’ın değişen konjonktürünün topluma, dolayısıyla
kent planlamasına doğrudan yansıması sonucu ortaya çıkmış bir oluşumdur. Bu
oluşum kuzey-güney doğrultusunda 44.11 m ve doğu-batı doğrultusunda 13.45 m' lik
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bir alana yayılmıştır (Şekil 82). Bununla birlikte plandan da anlaşılacağı üzere beş
ayrı bölümden oluşan kompleksin her bir birimi kendi içinde farklı ölçülere sahiptir.
Kent merkezi konumundaki Agora’nın batısını sınırlandıran üç galerili
Portiko yapısının bodrum katının yeniden değerlendirilmesi sonucu inşa edildiği
anlaşılan sarnıç yapısının nasıl hizmet verdiğinin anlaşılması bunu sağlayan alt
yapının şehrin su iletim ağıyla olan bağlantısının aydınlığa kavuşmasına bağlıdır.
Aksi takdirde yapı tek işlevi suyu tutmak olan ve gerekli görüldüğü takdirde tali
yollardan boşaltılması sağlanan basit bir sarnıç oluşumu olarak algılanacaktır. Ancak
yapının şehrin su iletim hatları üzerindeki konumu ve işlevinin irdelenmesinden önce
strüktürün kendi içindeki oluşumunu aydınlatmak gereklidir.
Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülen kazılar Batı Portiko'nun
bodrum kat güney bölümüne konumlanmış olan sarnıç kompleksini kendi içinde iki
ayrı bölüme ayırmıştır. Batı Portiko bodrum katının 3 ve 2 numaralı galerilerini
kuzey-güney yönde 32.66 m ve doğu-batı doğrultuda 9.77 m kullanan kompleksin
kuzey bölümü “Sarnıç 1” olarak tanımlanmıştır. Birbirine eşit iki ayrı mekandan
oluşan Sarnıç 1, 322 m² alana sahiptir. 1 ve 2 no'lu galerilere yayılarak doğu batı
doğrultuda 8.23 m genişliğe ve 11.45 m uzunluğa erişen güney bölüm ise “Sarnıç 2”
olarak değerlendirilmiştir. Yine iki bölümden oluşan bir plan özelliği gösteren Sarnıç
2, 297.55 m² alana sahiptir. Daha küçük boyutlara sahip olan Sarnıç 3 ise kuzeygüney doğrultuda 14.16 m uzunluğa ve doğu-batı ekseninde 4.23 m genişliğe
sahiptir. Tek mekandan oluşan sarnıç 359.89 m² alana sahiptir. Bu noktada sarnıç
ünitelerinin

yaklaşık

1182.5

metreküp

su

kapasitesine

sahip

oldukları

anlaşılmaktadır. 1971'de İzmir için hazırlanan İzmir Projesi Su Temini Master Plan
ve Fizibilite Raporu’na göre Agora'ya ulaşan suyun debisinin 5-10 l/s arasında
olduğu görülmüştür666. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda ve sarnıcın dolması
için üst birim esas alındığında sistemin tam doluluk oranına ulaşması için yaklaşık 33
saatlik bir süreye ihtiyacı olduğu görülmektedir.
Bodrum katının sarnıç olarak değerlendirilen bölümünde taşıyıcı kemer
ayaklarının arası harçlı moloz taş örgüyle kapatılmış ve bu işlem sırasında bir takım
mimari unsurlarında bu amaç doğrultusunda değerlendirildiği görülmüştür (Şekil 83).
Ünitenin duvarlarının tamamı su geçirgenliğini ortadan kaldırmak adına tuğla kırıklı
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kireç harç ile sıvanmıştır (Şekil 84). Bu uygulama sayesinde sistem bugün dahi su
tutabilecek konumdadır. Sarnıcın tabanında ise tuğla yada yerel taşlardan oluşan
döşeme öğeleri kullanılmış olup, taban döşemesinin alt bölümünün yalıtım için
duvarlarda uygulanan harçla kalın bir tabaka oluşturacak şekilde sıvandığı
anlaşılmaktadır.
Kendi içinde üç ayrı bölüme ayrılan sarnıç içerisinde korunmuşluk durumu en
iyi olan ve sistemin bütününe su sağladığı düşünülen bölüm Sarnıç 2’dir. Sarnıç
2’nin (2-A) 2. galeriye tekabül eden doğu bölümünün batı duvarı üstünde sarnıcın
batı yönde kalan diğer bölmesi ile ilişkili iki açıklık bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2.
galerinin batı duvarının güneyinde kalmaktadır. Açıklık yerden 0.18 m yukarıda
yatayda 0.30 m dikeyde 0.25 m ölçülerindedir (Şekil 85). Batı duvarının kuzeyinde
kalan açıklık ise zemin seviyesiyle bir olup 0.33 m genişliğe ve 0.45 m yüksekliğe
sahiptir (Şekil 86). Yine 2. galeride (2-A) bu kez doğu duvarı üzerinde yer alan
açıklık ise batı duvarının kuzeyinde yer alan açıklık ile aynı hizada olup genişliği
0.35 m ve yüksekliği 0.57 m dir (Şekil 87). Yine doğu duvarı üzerinde yer alan bir
diğer ayrıntı ise yaklaşık 0.30 m yüksekliğindeki eşiği korunmuş olan ve bugünkü
görünüşü itibariyle Sarnıç 3 yapısı ile Sarnıç 2 yapısını birbirine bağlayan
açıklık/kapıdır (Şekil 88). Söz konusu açıklığın duvarlarının su geçirgenliğini
önlemek adına üzengi seviyesine kadar sıvandığı (opus signinum) anlaşılmaktadır. 2.
galeride yer alan Sarnıç 2'nin zemini kalın bir harç tabakası üzerine büyük plakalar
oturtularak oluşturulmuştur. Bu plakalar pişmiş toprak yerine sarnıcın bu bölümünde
kireç taşından imal edilmiş. Döşemede kullanılan taşların belli bir matematiği yoktur.
Örneğin bir örnek 0.67 x 0.60 m genişliğindeyken bir başka örnek 1.37x 0.62 m
ölçülerindedir. Söz konusu plakaların büyük bir çoğunluğu kayıp olmakla birlikte
kayıp parçaların zeminin su sızdırmazlığını sağlayan harcın üstünde bıraktığı izler
halen gözlemlenebilmektedir. Kullanılan malzeme de farklılık göstermektedir.
Güney taraftaki plakalar kireç taşından imal edilmişken batı duvarına yakın olanların
taş işçiliği biraz daha farklıdır. Farklı boyutlar ve malzemeden üretilmiş döşeme
plakaları, yapı sarnıç işlevini kazandıktan sonra zeminde iki farklı dönemde tadilata
gidildiğini düşündürmektedir.
Batı Portiko 1. galeride yer alan Sarnıç 3 yapısının zeminin ise pişmiş toprak
plakalarla kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu plakaların geneli itibari ile 0.60x0.60 m
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şeklinde üretilmeye çalışılmış olduğu anlaşılmaktadır667. Sarnıcın söz konusu
bölümünün güney tarafı iyi korunmuş olup kuzeye doğru ilerledikçe pişmiş toprak
plakaların sayılarının ve korunmuşluklarının zayıfladığı görülmektedir. Yaklaşık
0.04 m kalınlığındaki plakalar harçlı, su geçirimliliği düşük bir alt yapının üstüne
oturmaktadır. Görünüş itibari ile pişmiş toprak plakalar güneyden kuzeye doğru
uzanan künk hattının geçişi dikkate alınarak döşenmişlerdir(Şekil 89). Sarnıç 3
yapısının tuğla plakaları arasından geçen künk hattını oluşturan öğelerinin
uzunlukları 0.37 m ve çapları 0.17 m olarak saptanmıştır . Sarnıç 3 yapısı içerisinde
kuzey güney doğrultulu söz konusu künk hattının en güney bölümde yapıyı
sınırlayan tuğla duvar örgüsünün zeminle birleştiği noktada sarnıcı terk ettiği
görülmektedir (Şekil 90). Künk hattının güney yönde sarnıçtan çıkarak dahil olduğu
yapının 10. yüzyıldan sonra Agora ve çevresindeki bir takım faaliyetlerin668 eseri
olan ufak bir su haznesi olduğu düşünülmektedir. Bugün bir su haznesi olduğu
düşünülen yapının altında kaybolan künk hattının güneyden Sarnıç 3’e su
aktarmadığı anlaşılmaktadır. Bunun sebebi büyük ölçüde söz konusu künk hattının
tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Sarnıç 3 yapısında güneyden kuzeye doğru
gidildikçe yaklaşık 2 derecelik bir eğimin varlığı ölçülerle sabittir (Şekil 91).
Yukarıda da değinildiği üzere Sarnıç 3 yapısını boydan boya geçen künk hattının
yapının bitiminde 1. galeride yer alan kanal ünitesine aktardığı su güneyde su haznesi
olarak tahayyül edilen alandan değil Sarnıç 2 yapısının güney batı ucundan
gelmektedir. Bugün Pagos eteklerinden kanallar vasıtası ile taşınan su görünüşe göre
bir alt yapı eksikliğinden yada bilinçli yapılmış bir tahribat sonucu Sarnıç 2 yapısının
güneybatı bölümü köşesinde (2-A) kaynamaktadır. Sarnıç 2 yapısının güneybatı
bölümü köşesinden kaynayan su, sarnıç 2-A'nın batı duvarı boyunca akarak kuzeyde
2-B

sarnıcının

kuzeybatısından

giriş

yapıp

sarnıcın

kuzey

bölümünde

toplanmaktadır. Su buradan 2-B sarnıcının doğu duvarında yer alan tek açıklık
vasıtasıyla Sarnıç 3 yapısına akmaktadır. Suyun Sarnıç 3 yapısına giriş yaptığı
noktada tali bir kanal vasıtası ile Sarnıç 3’ün ortasından geçen künk hattına sistemi
birbirine bağlayan öğelerden birine zarar vermek sureti ile açılmış delik vasıtası ile
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bağlandığı anlaşılmaktadır (Şekil 92). Bugün 1. galerideki kanala güney yönden akan
su yukarıda kısaca betimlenen bu güzergahı takip etmektedir.
Ancak yukarıda betimlenen tablo 2004 kazıları sonucunda açığa çıkartılmış
sarnıç kompleksinin günümüzde mevcut koşullar altında gözlemlenen işleyişini
yansıtmaktadır. Batı Portiko Sarnıç ünitesinin orijinal işleyişi ise yukarıdaki
şablonun çok dışındadır. Sarnıç, Agora’nın batısını sınırlandıran Portiko biriminin
bodrum katını olması gerektiğinden farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Bu
bağlamda Batı Portiko’yu en azından bodrum kat hizasında orijinal işlevinin dışına
çıkarmaktadır. Bugün Batı Portiko sarnıç yapısının Roma Dönemi’nden sonra Geç
Antik Çağ'da Agora'nın kendisinde ve çevresinde vuku bulan bir takım yapısal
değişimlerin bir sonucu olarak şekillendiği kabul edilmektedir669. İzmir Müzesi
tarafından yürütülen kazılarda sarnıcın 1-B olarak tanımlanan bölümünde taban
seviyesinde bulunan yazıtlı bir seramik parçası ve Batı Portiko bodrum katta vuku
bulan diğer mimari düzenlemeler sebebiyle yapının Geç Roma Dönemi'nde
düzenlendiği düşünülmektedir.
Kentin merkezindeki en önemli kamu binalarından birini bodrum kat
seviyesinde dahi olsa düzenlemeye iten sebep ya da sebeplerin aydınlanması için,
Smyrna’nın içinde bulunduğu siyasi ve askeri şartları da göz önünde bulundurmak
gereklidir. İS 3. yüzyıl Ersin Doğer tarafından Smyrna’nın son altın çağı olarak
tanımlanır. 3. yüzyılın başında kentin hala güvenli bir yerleşim olduğunu gösteren
olaylar arasında Atina’dan kovulan ünlü sofist Lykialı Herakleides’in Smyrna’ya
yerleşmesi ve hemen sonra farklı bölgelerden pek çok öğrencinin kente yerleşmesi
sayılabilir670. Caracalla'nın 214/215 yılındaki ziyaretinde kente, adına bir tapınak
inşa etme izni verdiği bilinmekte ve kent böylece 3. kez Neokoros ünvanı
almaktadır671. Roma'da siyası iradenin zayıflaması nedeniyle bölgede huzurluk ve
sürtüşmeler

yaşanmakta,

Ephesos

limanı

alüvyonlar

nedeniyle

işlerliğini

kaybetmektedir. Bütün bu siyasi karışıklık sırasında Smyrna kenti limanının ve
konumunun sağladığı avantajla “Asya'nın Ana Kenti” ve "Ionia'nın Süsü" gibi
ünvanlarla anılmaktadır672. İS 260 yılında Gotların Ege Denizi'ne inerek Ephesos'a
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zarar verdiği bilinmekle birlikte Smyrna’nın bu saldıran etkilenip etkilenmediği
bilinmemektedir. Geç Antik Çağ’da kentin refah seviyesinin yukarıda olduğunun
kanıtı epigramlar, Smyrna2nın dalgakıranla koruma altına alınan limanına ve deniz
fenerinin yapımını sağlayan valilere övgüler içermektedir673. Yukarıda kısaca
özetlenen siyasi konjonktür ile Roma İmparatorluğu’nun batıda yaşadığı karışıklık
ve uğradığı tahribatın doğuda daha hafif atlatıldığı yönündeki veriler dikkate
alındığında Batı Portiko’nun işlevine tamamen aykırı bir düzenlemenin 4. yüzyılın
başına kadar elzem olmayacağı düşünülmektedir.
178 depreminin hemen ardından kentin yeniden imarı sırasında kentsel alt
yapının bütünüyle elden geçmiş olmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Henüz Pax
Romana’nın etkisi altındaki kentin Pagos yamaçlarındaki kaynaklardan etkin bir
şekilde yararlanmak adına kaynağı dağınık olan pınarları kanallar vasıtası ile
zapturapt altına aldığı gerek Agora’da ve Sütveren Ana Kanalı olarak tanımlanmış
alanda gerekse İzmir Asarıatika (Arkeoloji) Müzesi'nin yapmış olduğu yüzey
araştırmaları ile sabittir. Söz konusu pınarların sularının hamamlar, çeşmeler ve
kamu yapıları ile taçlandırıldığı bilinen ve Hellenistik Dönem’den bu yana suyun
iletimi ile ilgili alt yapısını her daim geliştirdiği anlaşılan Smyrna’nın İS 4. yüzyıla
kadar bir kamu yapısının işlevini bozmaya yönelik bir planlamaya gitmesi mantıklı
gözükmemektedir. Bununla birlikte aşağıda Agamemnon Kaplıcaları başlığı altında
dile getirilen ve tarihlendirilmesi tartışmalı olan Proconsul Damokhares’e ait yazıt
kentte büyük bir felaket yaşandığının kanıtıdır674. Yapılan son araştırmalar dikkate
alınırsa Smyrna’nın İS 4.yüzyılın sonu ya da İS 5.yüzyılın başında büyük bir deprem
geçirmiş olduğu anlaşılmaktadır675. Bu depremin yıkıcı etkisi epigramın şu
dizelerinden anlaşılmaktadır: "... İzmir'i depremin acılarının ardından hızla ve büyük
bir gayretle yeniden tam bir kent yaptın676”. Bu deprem, İS 178 depreminin ardından
yıkıcı etkileri tanımlanabilen en büyük felaket olup, hamamlar gibi sürekli akar
kaynaklara ihtiyaç duyan yapıların yenilerinin inşalarının durmaya başladığı bu
zaman diliminde Batı Portiko’nun bir sarnıç yapısına dönüştürüldüğü düşünülebilir.
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Ancak yapının günümüze ulaşana kadarki süreçte pek çok müdahale geçirdiği
ve nihai formunu alana dek çeşitli eklenti ve onarımlara maruz kaldığı
düşünülmektedir. Bu noktada İS 4. yüzyılda depremin ardından kentteki diğer pek
çok şey gibi su iletim sisteminin, özellikle kanalların bundan olumsuz etkilendiği
düşünülmektedir. Söz konusu kanallar Smyrna’nın ihtiyaç duyduğu kaynakları kamu
yapılarına yönlendirirken kentin kuruluşundan bu yana

sorunu olagelen taban

suyunu drene ederek makul seviyelerde tutmaktaydı. Depremin ardından çökmüş
olan alt yapı sistemi ve belki de taban altı su akışının yöneliminin değişmesi,suların
yamaç boyunca kontrolsüz bir şekilde akarak Agora'nın kurulu olduğu düzlemi tehdit
eder hale gelmesine neden olmuş olmalıdır. Söz konusu taban suyunun kent içinde
problem yaratıyor oluşu bir öngörünün ötesindedir. Bu durumu Strabon şu şekilde
ifade etmektedir:
“... ama Smyrna’nın pek de küçümsenmeyecek bir kusuru vardır; sokaklara taş
döşeyen mühendisler, yeraltında bir kanalizasyon sistemi yapmayı ihmal
etmişler. Bu nedenle pislik, özellikle yağışlı havalarda yolların yüzeyini
kaplamaktadır677”.

İÖ 64 ile İS 24 tarihleri arasında yaşamış Strabon'un yapmış olduğu bu yorum kentin
kuruluşundan bu yana özellikle kış aylarında yağmur suları ile taban suyunun bir
arada hareket etmesi sonucu yaşanan drenaj problemlerinin yaşandığının en açık
delilidir. Smyrna’nın Strabon'un övgülerine de mazhar olan kentsel niteliği ve söz
konusu tarihlerde Karapınar gibi bir hidro mühendislik başarısına imza atmış teknik
donanımı düşünüldüğünde şehrin kanalizasyon veya başka bir deyişle drenaj
şebekesinden yoksun olabileceğini düşünmek akılcı gözükmemektedir. Strabon'un
tespiti yerinde olsa da bu alt yapı problemi kanalizasyon sisteminin yokluğundan
değil taban suyunun zaman zaman yükselmesi sonucu alt yapının kapasitesinin
üzerine çıkmasından kaynaklanmaktadır.
Söz konusu bu problem günümüz modern kentinde de zaman zaman yaşamı
olumsuz etkilemektedir. Hiç şüphesiz antik Smyrna'nın en prestijli imar
bölgelerinden biri olan Pagos kuzeybatı yamacı günümüzde de yoğun olarak
yerleşim görmektedir. Kadifekale üzerine kurulmuş onlarca mahalle arasında bir kaçı
konumları gereği daha özel bir durumu yaşamakta ve bundan muzdarip olmaktadır.
Bu mahalleler Süvari, Altay ve Memduhiye Mahalleleridir. Bu mahaller yakın bir
677
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tarihte heyelan riski nedeniyle boşaltılmış alanlardır (Şekil 93). 07.03.2012 tarihinde
Jeoloji Mühendisleri Odası’nın basın açıklamasında dile getirdiği üzere bölgedeki
hareketlenme jeolojik ve hidrojeolojik kaynaklıdır. Kuzeybatı yönelimindeki
kaymanın etkenlerinden birinin yer altı ve yerüstü sularının drene edilemeyip yağmur
sularının taban suyu ile buluşmasının önüne geçilememesi olduğu anlaşılmaktadır678.
2012’de yaşanan heyelanın ardından Memduhiye Mahallesi boşaltılmış ve bu alan
Altay Mahallesi olarak tanımlanmıştır. Pagos’un batısında Hava Şehitliği’nin hemen
kuzeyinde yer alan bu alan, tepenin alt yamacından başlayarak şu anki veriler
ışığında Agora'ya doğru 803 sokağa kadar yerel halkın “Yavan Su” dediği kaynak
ağızlarıyla çevrilidir. Yavan Su tanımının 1907'de Fontrier tarafından da yapılmış
olduğu görülmektedir679.
Smyrna Roma Dönemi’nde Akropol yamaçlarındaki suları kanallar
vasıtasıyla toplayarak zapturapt altına almayı başarmıştır. İS 2. yüzyılda inşa edildiği
düşünülen Mozaikli Yapı’nın temel blokajının henüz inşa evrensinde Pagos
yamacından yönlendirilen sular için düzenlenerek hemen kuzeybatısında yer alan
hamam-gymnasium kompleksi için gerekli “akar” suyun yüksek debi ve açık kanal
yapılarının yüksek iletim kapasitesi ile Faustina Kapısı’nın bulunduğu alana kadar
taşınması bunun en büyük göstergelerinden biridir. Yukarıda da dile getirildiği gibi
kentin kurulu olduğu tepeden aşağıya doğru inen sular üzerlerinde kurulu yapılara
zarar vermekte ve önü alınmadığı takdirde alt kotlarda kazandıkları moment ile başka
binaların temellerine de zarar verme eğilimindedir. Antik Dönem’de bir refah ve şans
işareti olarak görülen, kamu ve özel çeşmelerden durmaksızın akan sular topografya
ve hidrojeolojik etmenlerle kentin mücadele etmesi gerek bir probleme dönüşebilir.
Böylesi bir durum Smyrna kuzeybatı yamacı için de geçerlidir. Farklı başlıklar
altında dile getirilen bu hidrojeolojik etkenin İS 178 depremi sonrasında Mozaikli
Yapı’nın inşası sırasında dikkate alınarak zeminin altında bir kanal alt yapısı
imalatına gidildiği anlaşılmaktadır.
Yamaç sularının bertaraf edilmesi için alınmış olduğu düşünülen bir diğer
önlem gerek Agora Batı Portiko’da gerekse Bazilika’da galeriler boyunca uzanan
kanalların varlığıdır (Şekil 94). Henüz bütünüyle açığa çıkartılmamış kanalların
678
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güney yönden yamaç boyu inen ve Agora'nın bulunduğu bütün yapı adasını Bazilika
ve Batı Portiko’nun avlu kodunun altında kalmasından dolayı tehdit eden taban
suyunu kuzeye yönlendirdiği düşünülmektedir. Günümüzde Smyrna kentinin Doğu
Portiko’ya ait olan bölümü modern yerleşimin altında kaldığından alan ile ilgili
bilgiler sınırlıdır. Ancak bugün dahi Doğu Portiko’nun Bazilika ile birleştiği noktada
taban suyundan kaynaklı problemler yaşandığı alanda halen kontrolsüzce akan
sulardan ve olasılıkla Orta Bizans Dönemi’nde inşa edilen ve Roma Dönemi drenaj
kanallarının yönelimini izleyen su kanallarından anlaşılabilmektedir (Şekil 95).
Sarnıç yapısının Agora Batı Portiko’daki varlığı bu alt yapı sorununun varlığı
gözetilerek değerlendirilmelidir. Bu bağlamda sarnıcın kurulmuş olduğu alanın
rastgele seçilmediği anlaşılmaktadır. Sarnıç yapısı hemen batısından geçerek
kuzeyde Batı Portiko’yu sınırlandıran duvarın arkasında uzanan tonozlu kanalın
(Şekil 62) ve bu kanalı besleyen Agora Su Kanalı’nın hemen kuzeyinde
oluşturulmuştur. İlk tesis edildiği İS 4.yüzyılda sadece iki sarnıç ünitesinden ibaret
olduğu düşünülmektedir. Bunun en büyük nedenleri arasında Sarnıç 3 yapısını kuzey
ve güney yönlerden sınırlandıran duvarlardaki yoğun pişmiş toprak tuğla kullanımı
ile Sarnıç 1 ve Sarnıç 2 yapılarıyla farklılık gösteren zemin döşemeleri gösterilebilir.
Sarnıç 1 ve Sarnıç 2 yapılarına özellikle batı sınır duvarı boyunca müdahale edildiği
ve su haznelerine tali yollar açıldığı açıktır (Şekil 96). Bu noktada sarnıcın ilk inşa
edildiği dönemde sistemi dolduran ana künk yada künklerin konumu tartışmalıdır.
2004 yılında İzmir Müzesi’nin yürüttüğü kazıların mimar ve danışmanlarından
Didier Laroche'un öngörüsüne ve oluşturduğu plana göre Sarnıç 1 yapısı sularını
Faustina Kapısı’nın hemen batısından geçerek Batı Portiko’nun güney sınırı takip
etmek sureti ile Portiko’nun batı sınırını teşkil eden duvarın zemin kat hizasının
hemen altından kuzeye ileten bir kanal vasıtası ile almaktaydı680 (Şekil 97). Söz
konusu kanalın genişliği 0.40 m ve yüksekliği 0.30 metredir (Şekil 98). Kanalın
Faustina Kapısı’nın güneyinde nasıl bir yönelim izlediği ise belirsizdir. Bu noktada
Sarnıç 2’nin sularını Sarnıç 1 ünitesinden aldığı var sayılabilir. Ancak iki ayrı sarnıç
arasında (Sarnıç 1 ve 2) bir su akışı olabileceğinin tek ispatı Sarnıç 2-A bölmesinin
kuzeyini sınırlandıran duvarın batısında kalan iki künk girişidir. Bunlardan batıda
kalanının Sarnıç 1 ile doğrudan bağlantısı gözlemlenebilir durumdadır (Şekil 99).
680
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Sarnıç sistemini besleyebilecek bir diğer alternatif giriş sarnıç 2-B ünitesinin
güney duvarı üzerinde gözlemlenebilmektedir (Şekil 100). Sarnıç tabanından 1 m
yukarıda 0.30x0.30 m ölçülerindeki ve 0.34 m derinliğindeki açıklık eğer bir tahliye
fonksiyonunun parçası olarak değerlendirilmiyorsa sistemi güney yönden besleyen
künk hatlarından birinin burada bulunması beklenebilir. Batı Portiko sarnıç
sisteminin tamamı değerlendirildiğinde sistemin güney sınırından kuzeye doğru
44.11 m mesafede yaklaşık 0.5 derecelik bir açıyla alçaldığı görülür. Sarnıçları
güney yönden söz konusu açıklığın beslemesi durumunda su önce 2-B olarak
tanımlanan alana dolmakta sonrasında yine aynı bölümün batı duvarı üzerinde
yerden 0.18 m yukarıda yer alan açıklığı kullanmak sureti ile 2-A bölümüne
yöneldiği düşünülmektedir. Bu noktada Sarnıç 2-B' nin zemin seviyesinin
yukarısında kalan açıklığının suyun çökeltme işlemindeki ilk safhayı teşkil ettiği
düşünülebilir. Ancak suyun Sarnıç 1-A ünitesine geçmesi için mümkün olan tek
bağlantı yukarıda da tanımlanan kuzey duvarı üzerindeki künk bağlantısıdır. Sarnıç
ünitesine taşınan suyun farklı bölmeler vasıtasıyla çökeltme işlemine tabi tutulmaya
çalışıldığı

düşünülürse

zemin

seviyesindeki

künklerin

işlevsel

olmadığı

görülmektedir. Bu noktada Sarnıç 2 yapısının alana ilk inşa edildiği 4. yüzyılda
sadece iki bölmeden oluşan bir plan özelliği göstermiş olabileceği dikkate
alınmalıdır. Sarnıç 2 yapısının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı noktada 2. ve 3.
galerilerde ikinci bir sarnıç ünitesinin yine aynı yüzyıl içinde inşa edilmesi iki farklı
ünitenin bir hareket eden görünümüne karşın doğrudan bağlantıları arasındaki
zayıflığı anlaşılabilir kılmaktadır. Böyle bir düzenlemede Sarnıç 2 yapısı suyunu 2B bölmesindeki künk hattı üzerinden sağlarken Sarnıç 1 yapısının Faustina
Kapısı’nın batısında kalan kanalın aktardığı kaynaklarla dolduğu düşünülebilir.
Bu sistemin İS 7. yüzyılın başına kadar yukarıda tanımlanmaya çalışıldığı
şekli ile işlediği düşünülmektedir. Akın Ersoy'un tespitlerine göre Agora İS 7.
yüzyılın başlarına kadar genel çizgilerini koruduğu ancak bu tarihten sonra kentin
küçülmesi ile Agora’nın bir süre için kullanım dışı kaldığı anlaşılmaktadır681. Ancak
sarnıçların güneyden gelen sürekli akış düşünüldüğünde su tutma özelliklerini
korudukları ve yerel gücün sistemin işlerliğini sürdürecek bakımları yaparak halkın
haznelerden yararlanmalarını sağladıkları düşünülmektedir. İS 10. yüzyılda eski
681
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Roma su sistemlerinde kuşatmalar ve depremlere dayalı yıpranmalardan dolayı alt
yapı işlemez hale geldiğinden Bizans'ın sarnıçların kapsamlı kullanımı için harekete
geçtiği bilinmektedir682. Bu bağlamda küçük kanallar sarnıçlardan gelen suyun
dağıtımı için su iletim sistemine dahil edilmişlerdir683. Bizanslı tarihçi Georgios
Kedrenus’un aktarımları sayesinde yıkıcı etkileri daha açık anlaşılan6841040
depreminde şehrin VIII şiddetindeki685 deprem ile büyük zarar gördüğü
bilinmektedir. Söz konusu depremin Batı Portiko bodrum katta yer alan sarnıç
kompleksine verdiği zararın yapının konumu göz önünde bulundurulduğunda telafi
edilebilir ölçülerde kalacağı düşünülürken Smyrna su iletim alt yapısının ve özellikle
yamaçlardaki pınarları derleyen kanalların büyük tahribata uğradığı düşünülebilir.
Bizans’ın yukarıda da aktarılmaya çalışılan tutumu göz önüne alındığında Batı
Portiko sarnıç kompleksinin günümüzdeki şeklini en erken 10. yüzyıl ile en geç 1040
depremi sonrasında alması beklenebilir. Akın Ersoy’un Agora ve çevresinde 10.
yüzyıl ile 14. yüzyıl aralığında ele geçen buluntuları değerlendirmesi sonucunda söz
konusu zaman aralığında bir takım faaliyetlerin varlığına işaret etmesi686 de bu
görüşü destekler niteliktedir. Bu bağlamda Sarnıç 3 olarak adlandırılan yapının da
Batı Portiko sarnıç kompleksine 10.yüzyıldan sonra dahil olduğu düşünülmektedir.
Yapının sarnıç kompleksine dahil olduktan sonra yukarıda tanımlanan batı
duvarındaki 0.35 m genişliğinde ve 0.57 m yüksekliğindeki açıklığı kullanarak
kaynak alışverişi yaptığı ve Sarnıç 2-B bölmesinin batı duvarının kuzeyindeki 0.33 m
genişlik ve 0.45 m yüksekliğindeki açıklığın aynı dönemde tesis edildiği
düşünülmektedir. Söz konusu tarihlerde Batı Portiko sarnıç yapısının dönemin su
iletim mühendisliği konjonktüründen etkilenerek su tedarik sisteminin bir parçası
olacak şekilde düzenlendiği düşünülmektedir.
Bu amaç doğrultusunda Sarnıç 2-A ünitesinin güney batısı yeniden
düzenlenerek dönüş yaptığı noktada yaklaşık 1 m çıkıntı yaparak 2-A bölmesinin bir
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bölümünü işgal eden ve Faustina Kapısı'nın batısında kalan Agora Su Kanalı ile
doğrudan bağlantılı olan bir kanal inşa edilmiştir (Şekil 101). Kanalın Batı
Portiko'nun güneyinden kuzeye döndüğü noktada genişliği 0.65 m iken kısmen
Sarnıç 2-A’yı işgal ederek batıyı sınırlayan duvara paralel olarak ilerlediği aks
boyunca genişliği yaklaşık 0.49 m dir. Kanalın 2-A ünitesinin sonunda Sarnıç 1
yapısı ile Sarnıç 2 yapısını birbirinden ayıran duvarı kısmen tahrip ederek kuzey
yöndeki yönelimini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Kanalın Sarnıç 1 yapısı içerisindeki
bütünlüğü bozulmuştur. Ancak Sarnıç 1-A ünitesinin 3. galerideki kuzey sonunda
İzmir Müzesi kazıları ile açığa çıkarılmış yaklaşık 1 m genişliğindeki tali yapı varlığı
alandaki düzenlemelerden sonra takip edilemeyen kanal yapısı ile ilgili bir izlenimin
oluşmasını

sağlamaktadır

(Şekil

102).

Bir

sarnıç

yapısının

rezervuardan

ayrılabilmesini sağlayan en belirgin özellikleri sistemi su iletim hattına bağlayan bir
giriş unsurlarının olmamasıdır bununla birlikte gerekli olması durumunda
kullanılmak üzere bekletilen suya ulaşmak için bir boşaltma ağzı olmadığından su
ancak elle alınabilir687. Söz konusu kanal sistemi Pagos yamaçlarından derlenen
suyun Batı Portiko'da toplanmasını sağlarken kuzey yönde bugünde takip edilebilen
çıkışı ile sarnıcı bir rezervuar yapısına dönüştürmüştür.
Sistemin kazandığı yeni özelliğin oluşan yeni şartlar da gözetilerek nasıl
değerlendirildiğine geçmeden önce söz konusu kanal sisteminin yaşamış olduğu bir
aksaklığın ve söz konusu arızanın kentin alt yapısını nasıl şekillendirdiği aktarılmaya
çalışılacaktır.
Hız arttığında laminer akım (akışkanın her taneciğinin aynı olduğu düzgün
akım) türbülanslı akıma dönüşür ve türbülanslı akımın içindeki anafor karışmaya bu
da çözünme oranının artmasına ve bir anlamda işlemin kendini beslemesine neden
olur688. Örneğin artık kullanılmayarak kaderine terk edilen bir Roma su iletim
hattında akışın yön değiştirmesi veya bir köşeyi dönmesi gerektiği yerlerde daha
fazla çökelti yığını görülür689. Başka bir değişle yoğun basınca maruz kalan kaynak
suyundaki kalsiyum karbonat yüzey üstünde birikme yapar. Smyrna Batı Portiko
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bodrum kat sarnıcının Geç Antik Çağ’da başına gelende tam olarak budur. Normal
şartlar altında güneydeki ana su yoluna bağlanmış bir yan tedarik hattı da olsa
böylesi bir kanalın suyla temas eden yüzeylerinin bir kaç kattan oluşan dayanıklı
harçla sıvanması ve dikkatle zımparalanması gerekir690. Burada amaç sürtünmenin en
aza indirilmesi ve tortuların yüzeye yapışmamasının sağlanmasıdır. Ancak kuzey
yönelimli hat üstünde bu işlemin gözetilmediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte esas
problem kanalın kuzey yönde sarnıca giriş yaptığı noktadır. Burada kalsiyum
karbonat yoğunlaşması o kadar yoğundur ki kanal yüksekliği boyunca hattın giriş
bölmesinin 1 metre gerisine kadar yayılmıştır (Şekil 103).
Kuzeydeki girişin büyük yığınlar sebebiyle tıkandığı anlaşılmaktadır. Bunun
akla gelen en temel sebebi sistemin bakımının gerektiği şekilde sürdürülemiyor
olduğu yönündedir. Sistem boyunca yüzeyde kalan tortuların temizlenmemesi büyük
kalsiyum karbonat yığınlarına sebep olmuş bu durum suyun düzenli akışını bozarak
girişin hemen önünde bir türbülans yaratmak sureti ile yukarıda sözü edildiği gibi
sürecin kendi kendini beslediği bir döngü yaratmış olmalıdır. Arıza düzenli
kontroller yapılmadığından yada yapılamadığından çok geç fark edilmiş olmalı
çökeltiler sistemi tahrip etmeden hemen öncesine kadar durum anlaşılamamış
olmalıdır.
Yaşanan bu teknik arıza için akla gelen bir diğer senaryo ise 1 numaralı sarnıç
ünitesinin dibine çöken birikintilerin güneyde sistemi bloke ederek suyun akışını
engellemiş ve kanal boyunca görülen oluşumlara neden olmuş olduğu yönündedir. 1
numaralı sarnıç haznesinde merdiven ünitesinin de varlığı düşünülürse burada yoğun
bir birikme olduğu açıktır. Bu durum Faustina Kapısı’nın batısından giriş yapan ana
hattın suyunun hiçbir bölmede çökeltme işlemine alınmadan kullanılmasından
kaynaklanmış olmalıdır. Suyun akış kuvveti Sarnıç 1 tabanında biriken katman
içinde yapay bir hat açmaya ve kuzey çıkış yönünde işlemeye devam etse de sistemin
güney girişi bu durumu tolore edememiş olmalıdır. Bu haznede merdivenlerin de
varlığı düşünüldüğünde böylesi bir arızanın oluşmasına engel olunabileceği
düşünülmektedir. Bununla birlikte duvar yüzeyindeki tortuların dahi akışın hızını ve
yapısını değiştirebileceği bilgisi dikkate alınmamış ve yüzeysel bir dip temizliği
yapılarak sistemin olumsuz yönde çok aşama kaydetmiş olması da mümkündür.
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Ancak bu hat mevcut veriler ışığında bulunduğu bölgedeki tek akar kaynaktır.
Dolayısıyla bu kanalı ve dahi bir rezervuar işlevi gören sarnıç yapısını by pass ederek
kullanmaları düşünülemezdi. Bu, suyu belirli ölçüde tutan ve ek önemler ile bir
dağıtım haznesi gibi işleyen sistemin verimini kaybetmek anlamına gelirdi. Bu
yüzden suyun akış dengesinin bozulduğu alanda tamirat işlemine gitmek mecburiyeti
doğmuştur. Bu işlemin gerçekleşmesi için Roma’da da pratik edildiği üzere akışın
kesilmesi (ki bu durum mevcut şartlar altında mümkün değildi) yada bir savak
yapılarak suyun geçici olarak başka yönde akışının sağlanması gerekliydi. Bu
uygulama bodrum kat yerine yüzeyde yapılıyor olsaydı hatta tali bir yol açmak kolay
olurdu. Ancak sistemin tıkandığı nokta müdahale edilmesi güç bir yerde
bulunduğundan seçenekler sınırlıdır. Yine de burada bu dönem için olabilecek en
pratik ve maliyetsiz çözümlerden biri uygulanmıştır.
Batı Portiko duvarı boyunca uzanan ve sistemin içindeki künkler sebebiyle691
kapalı sistem bir su iletimi sağladığı anlaşılan hattın varlığı biliniyor olmalıydı (Şekil
62). Bunun en temel sebebi Mozaikli Yapı’yı batı yönden sınırlayan Bouleuterion
Caddesi’nden, yapının batı duvardaki tahribatın ardından açıkça görülebilen
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu kanalın varlığıdır. Bununla birlikte Geç Antik
Dönem’de bir drenaj kanalı olarak da kullanışmış olabileceği düşünülen kanalın üst
açıklıkları bu dönemde takip edilebiliyor olmalıydı. Dolayısıyla arızanın olduğu
alana, sarnıca ve ona su taşıyan ve artık kentin ana iletim hattı konumuna gelen
kanala zarar vermeden yada sistemi kapatmadan yapılabilecek en yakın müdahale
Batı Portiko ile Mozaikli Yapı arasındaki bu alandan geçiyordu. Yukarıda değinilen
ve Mozaikli Yapı’nın temel blokajından geçen kanala bu yüzden girilmiş
olunmalıdır. Bu alan arızanın vuku bulduğu noktaya en yakın yer olmamakla birlikte
sisteme doğrudan bağlantısı olan tek yoldur.
Sistemin aksadığı yere kuzey-güney doğrulu bu hat üzerinden girilmiş ve
müdahale yine bu hat üzerinden yapılmış olmalıdır (Şekil 104). Sarnıçlar üzerinden
çalışan hatta batı yönden müdahale edilerek sistem üzerindeki sıkıntı giderilmiş yanı
sıra sistemin yeniden tıkanmaması ve gerekli periyodik kontroller için bir servis
koridoru oluşturulmuştur. Bu noktadan bakıldığında ana taşıyıcı hattın hem kuzeye
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hem de kuzeybatıdaki kanala su taşıdığı izlenimi oluşmaktadır692. Ancak hattın bu
şekilde işlemediğine dair izlenimler daha ağır basmaktadır. Öncelikle ana hattın iki
kola ayrılıyor gibi gözüktüğü yerde suyun batı yönde yani Mozaikli Salon ile Batı
Portiko

arasında

işleyen

kanala

yönlendirilmesinin

olası

sonuçları

değerlendirilmelidir. Böyle bir uygulamayı kalıcı hale getirmek ve hat boyunca suyu
kuzey yönde taşımak, ana kanalın ilk 11 metresinde duvar yüzeyinde açıkça görülen
tortuların bu alanda da yoğunluk kazanması anlamına gelmektedir. Ancak gerek
kanalın çatal yaptığı güney bölümde gerekse bu alanın ilerisinde, yukarıda sözünü
ettiğimiz yoğunlukta tortu ve çökeltiler gözlemlenmemektedir.
Batı Portiko sarnıç kompleksinin bir rezervuar özelliği kazanmasının
ardından yapının işleyişinin getirdiği bir takım avantajların yanı sıra sistemin işler
tutulması adına gözetilmesi gereken bir takım handikaplarda açığa çıkmıştır.
Rezervuarlar su iletim sisteminin tamamlayıcı unsurlarıdırlar aynı sistemle
doldurulurlar ve boşaltılırlar693. Rezervuarlar suyu kendi içlerindeki sisteme aldıktan
sonra yeniden kullanım için ana sisteme göndereceklerinden kurulu oldukları
yükselti suyun momenti için yeterli olmalıdır. Genel kanı suyun rezervuar içine
yukarıdan dolduğu ve dip noktasında bulunan çıkış sayesinde suyu yeniden sisteme
kazandırdığı yönündedir694. Bu sistemde su seviyesi gerekli yüksekliği kazanırsa
suyun künkler ile ana sisteme kazandırılması için gerekli olan basıncı yer çekimi
tesis edecektir. Bunun mümkün olabilmesi için sığ olan haznelerin çıkışı tıkanabilir
böylece suyun yükselmesi sağlanabilirdi. Böyle bir işlemin yapılabilmesi için suyun
sistem içindeki maksimum yüksekliği 2-2.5 m aralığında tutulmalı ve su sütununun
çok yüksek olmaması gerekir695.
Batı Portiko’da yer alan ve rezervuar sisteminden elde edilen suları kuzey
yönde kentin aşağı kesimine taşıyan künkler ile Agora yapı adasını güney yönden
kuşatan taban ve yamaç suyu problemini bertaraf etmek ve derlenen suyu drenaj
sisteminde kullanmak üzere oluşturulmuş kanalların işleyişi gerek Müze kazıları
gerekse günümüzde gözlemlenebilir unsurları üzerinden takip edilmeye çalışılmıştır.
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Buna göre Batı Portiko 3. galeride, Sarnıç 1’in kuzeyinde kalan bölümden
O1-25 plankaresine uzanan kuzey-güney yönlü bir kanal tespit edilmiştir (Şekil 105).
3. galeride yer alan söz konusu kanal sisteminin güney ucunun İzmir Müzesi
tarafından yapılan kazılarında Sarnıç 1’den ve Batı Portiko’yu sınırlandıran duvarın
arkasından geçen tonozlu kanaldan gelen künklere bağlandığı tespit edilmiştir. 3.
galerideki kanal kuzey-güney doğrultulu bir düzlemde bulunmakta ve olasılıkla
kuzey caddenin altında bulunması beklenen kanalla birleşmektedir. Yine bu galeride
bulunan çeşme modern bir uygulama olup bu müdahaleden önce çeşmenin suyu
oluklu bir taşa buradan da 3. galeriyi geçen kanala akmaktaydı. Söz konusu kanalın
güney yönde yükseldiği kazı raporları ile sabittir. Bu bağlamda Pagos yamaçlarından
gelen suyun kuzey yönde akışını koruması için kanallara bilinçli olarak eğim
kazandırıldığı anlaşılmaktadır. 3. galerinin bir başka dikkat çekici özelliği yapıyı
sınırlandıran batı duvarı boyunca kuzeye yönelen 3 farklı künk sırasının varlığıdır
(Şekil 106). İzmir Müzesi’nin kazı raporlarına göre söz konusu künk hatlarının
arasında yaklaşık 0.50 m seviye farkı bulunmaktadır. Bu bağlamda künk destelerinde
antik dönemde sıklıkla karşılaşıldığı üzere tıkanarak işlemez hale galen künklerin
yeni bir hat ile değiştirildiği anlaşılmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken
husus hem birinci hem de üçüncü galerilerde kanallarının yanında uzanan künk
hatlarının varlığıdır. Bugün künk hatlarının yönelimi ile ilgili yeterli veriye sahip
olunamamakla birlikte müzenin yapmış olduğu çalışma dikkate alındığında 1.
galeriden künkler vasıtası ile taşınan suların 3.galerideki bu kanala aktarıldığı
düşünülmektedir. Bununla birlikte 3. galeride batı duvarı bitişiğinde kanala paralel
uzanan künklerin kanalla doğrudan bir bağlantı kurmadan kuzeyde bağımsız olarak
hareket ettiği ve yakın çevredeki yapılara temiz su taşıdığı düşünülmektedir. Ephesos
kentinin Roma Dönemi künk oluşumlarını inceleyen Ortloff ve Crouch bir takım
temel hidrolik prensiplerin künk hatlarının dizaynlarını etkilediğini aktarırlar. Buna
göre rezervuardan çıkış yapan uzun künk hatlarının sadece sınırlı bir süre tam akış
oranına sahip olduğu, birkaç yüz metre sonra bu oranın düştüğü tespit edilmiş ve
bunun üstesinden gelmek adına paralel künk desteleri kullanılarak dağıtımdaki
hacimsel akış oranı artırılmaya çalışılmıştır696. Yükseklikten doğan su sütunun
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ağırlığının oluşturduğu hidrostatik basınç kadar eğim, iç duvar pürüzlülüğü, çap ve
künk hattının uzunluğu künk sistemlerinde akış oranındaki kilit parametreleri
belirlemiştir697.
3. galeriyi ilginç kılan bir diğer ayrıntı ise Batı Portiko duvarı boyunca
uzanan kanala geçiş sağlayan Hellenistik kapılara sahip oluşudur. Bu kapılar vasıtası
ile tuğla tonoz üst örtüye sahip 0.50 m genişliğinde ve ortalama 1. 30 m
yüksekliğinde

kanala

ulaşılabilmektedir.

Müze’nin

kazılarının

çeşmeye

müdahalesinden önce anlaşıldığı kadarı ile çeşme işlevini taşıdığı düşünülen alana su
kanal içinde bulunan bir künk hattı ile sağlanıyordu.
2. galeri için en dikkat çekici noktalardan biri doğu-batı doğrultulu kanalın
varlığının yanı sıra yine aynı doğrultuyu takip ettikleri anlaşılan birbirlerine paralel
uzanan üç ayrı pişmiş toprak künk hattının varlığıdır (Şekil 107). Söz konusu künk
hatları çevre düzenlemeleri sırasında kaldırıldıklarından bugün 1. ve 3. galerilerdeki
yönelimleri için tek referans İzmir Müzesi kazılarına ait raporlardan takip edilebilen
verilerdir. Söz konusu raporlar esas alındığında 2. galerideki künklerin 1. galeri
üstünden iletilen suyu 3. galeriye ve dolayısıyla buradaki su kanalına aktardıkları
düşünülmektedir. 2. galeri kuzey-güney yönelimli herhangi bir su kanalı yada künk
sistemine sahip değildir.
1. galeri hiç şüphesiz Batı Portiko'daki en dikkat çekici altyapı öğelerinin
bazılarına sahiptir. Doğuda avlunun teras duvarını teşkil eden noktada R1-21
plankaresine denk gelen noktada doğu- batı doğrultulu olduğu anlaşılan bugün bir
bölümü kısmen gözlemlenebilen bir künk hattı bulunmaktadır (Şekil 108).
Anlaşıldığı kadarı ile künk hattı 2. galeride inşa edilmiş olan sarnıca, sarnıcın doğu
duvarının temeline kısmen zarar vererek uzanmakta ve Roma Dönemi’nde tesis
edilmiş drenaj sisteminin çökmesi ile avlu düzleminin altında taban suyunun
yükselmesi sunucunda kaynayan suyu sarnıç ünitesine ulaştırmaktadır. Görünüş
itibari ile su 1.galerideki kanala aktarılmak yerine doğruca 2.galerideki sarnıca
yönelmektedir. Söz konusu hattın 1. galeriyi doğu batı düzleminde geçtiği noktadaki
bütünlüğü kaybolmuştur. Ancak eski kazı raporlarına dayanarak avlu düzleminin
altındaki 0.30 m çapındaki drenaj borusunun 1.galerinin batı duvarına paralel uzanan
iki künk hattına zarar vererek uygulandığı açıktır. Güneyde yer alan sarnıç
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ünitesinden beslendikleri anlaşılan künklerin suyu ve işlevi böylece kesilmiş olup söz
konusu avlu drenaj işleminin 1. galeride yer alan kanal ve künklere göre daha geç bir
uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu 0.30 m çapındaki drenaj künkünün
doğudan batıdaki sarnıç ünitesine eğimi yaklaşık %1.4 tekabül etmektedir. 1. galeri
için bir diğer önemli ayrıntı kuzey-güney doğrultulu kanal yapısının yanı sıra R1-28
plankaresine tekabül eden noktada agora avlu alanının alt kotlarından geldiği
anlaşılan suların drenajı için oluşturulmuş bir diğer kanal ünitesinin varlığıdır (Şekil
109). Anlaşıldığı kadarıyla bu kanal 2. galerideki kanal ile birlikte çalışıyordu.
Bugün 1. galeride halen gözlemlenebilen bir taş künk (bağlantı) yer almaktadır (Şekil
110). Bu bağlantı bloğu künk hattının dikeyde de çalıştığının ispatı açısından
değerlidir. 2004 yılında Müze'nin yürüttüğü kazılarda söz konusu bağlantı
aparatından çıkan yatay künk hattının doğu-batı doğrultusunda uzandığı ve bu
yönelimi hafif bir kavis çizerek yaptığı anlaşılır. Bugün kaldırılmış olduğu anlaşılan
künk hattının yaklaşık 2 m sonra başka bir taş bağlantı bloğu vasıtasıyla yön
değiştirdiği anlaşılmaktadır. 2004 yılı kazı çalışmaları sırasında bu künk hattının 1.
Galerinin batı duvarı boyunca kuzeye doğru ilerleyen bir diğer künk hattına
bağlandığı düşünülmüştür. Burada dikkat çekici husus niçin güneyden hatırı sayılır
bir debi ile akan künk hattına üst kotlardan bir başka kanalın dahil edilmeye
çalışılmış olmasıdır. Söz konusu künk hattının dikey doğrultuda kat etmiş olabileceği
mesafe ile ilgili veriler mevut olmadığından nasıl bir amaca hizmet ettiğinin
belirlenmesi güçtür. Ancak dikey yönde çalışan hattın Batı Portiko zeminine indiği
noktada bir taş künk bağlantısından yararlanıyor oluşu (ve tam bu noktada taşlar ile
destekleniyor oluşu) ve galeri içinde kuzeye yaptığı keskin yön değişimi içinde bir
taş künk aparatından yararlanıyor oluşu sistemin yüksek bir debiye sahip olduğunu
düşündürmektedir. Bu bağlamda söz konusu dik yönelimli hattın yapıya dahil olduğu
düşünülen İS 10-11. yüzyıllarda Batı Portiko zemin seviyesinde yükselen yapı yada
yapıların çatı drenajı için kullanıldığı ve kısa mesafede hızla yükseklik
kaybetmesinden dolayı taş künkler ile desteklendiği düşünülmektedir. Bununla
birlikte Batı Portiko 1. galerinin hali hazırda 0.18 ve 0.20 m çaplarında iki künk
hattına sahip olduğu ve bir kanal ile desteklendiği düşünülürse 0.16 m çapındaki
künk hattının birincil önceliğinin su tedarikinden ziyade drenaj olduğu varsayılabilir.
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Batı Portiko'daki su kanallarının yapının taban seviyesinde olduğu
görülmektedir. Hattın güneyden gelen suyu 1. galeri zemininin alt kotundan drene
ederek

Portiko

kompleksinin

kuzeyine

taşıdığı

düşünülmektedir.

Mevcut

konumundan yola çıkarak içme suyundan ziyade Agora’nın güney yamaçta maruz
kaldığı taban suyunun drenajı için kullanıldığı düşünülmektedir. Roma’da ve
sonrasında Bizans Dönemi kullanımlarında yürüyüş düzleminin hemen altında içme
suyunun servisi için bir kanal olması ise hem pratikte hem de kanalları kapatan
kapakların işçiliği düşünüldüğünde düşük bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir.
Batı Portiko'da kuzey güney doğrulu uzanan kanalları ilginç kılan bir diğer ayrıntı
Roma

Dönemi’nde

tesis

edilen

kanalların

ilerleyen

dönemde

yeniden

değerlendirilmesidir. Müze raporlarına göre kanalın mecra zemininin yaklaşık 0.20
m yukarısında yer alan kapak taşları bir sonraki hattın zeminini teşkil etmiş ve yeni
kanal öncülünün üstünde yeniden tesis edilmiştir.

2.2. DRENAJ

Andrew Wilson, ızgara planlı kentlerin gelişimi ile drenaj ağının tali
sokaklardaki künklerin ana caddelerin altından geçen kanalizasyon şebekelerine
aktığı ve hem yağmur (sel) hem de lağım suları ile entegre işleyen bir sisteme
dönüştüğünü aktarır698. Hellenistik kentin önemli bir parçası haline dönüşen drenaj
sisteminin oluşturulmasında ne işçilik ne de maliyet yönünden hafife alınır bir yan
yoktur. Bu bağlamda kentin büyük silueti altında kaybolan alt yapının en değersiz
parçası gibi görünen kanalizasyon ağı hem işler durumda tutulması adına büyük
zamana hem de bunu sağlayacak yeterli iş gücüne ihtiyaç duyar. Bu şartlar her
zaman eksiksiz olarak sağlanamayacağından ötürü drenaj işleminin kimi zaman
toplumsal bir gayretin ürünü olarak geliştiği görülür699. Hellenistik Dönem’de
magistrateslerin (astynomoi)700 sokak ve drenaj alt yapılarının onarımlarının düzgün
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yürütülmesi hususunda denetmen olarak görevlendirildikleri bilinmekte bu da
kentlerin bu konuda ne kadar hassas olduklarını göstermektedir701.
Bununla birlikte Smyrna’nın özenle planlanmış bir kent olmasına karşın
Strabon’un kenti tanımlarken kanalizasyonun var olmadığından söz etmesi
ilginçtir702. Bunun en büyük nedeni yukarıda da açıklandığı gibi Pagos'un
eteklerindeki taban suyu problemidir. Modern İzmir şehri yılda ortalam 700 kg/m²
yağış almaktadır703. Kentin Karapınar gibi hidrolik bir sanat eseri varken dik bir
yamaçta teraslar halinde işleyen ve vadi tabanıyla buluşan mimari bütünlüğün içinde
yukarıda sözünü ettiğimiz bir entegrasyona sahip drenaj sistemine sahip olmaması
akla yatkın gelmemektedir. Günümüzde Strabon’un bu tanımlamalarını doğrudan
kabul eden araştırmacılar hem kent ile ilgili yeterli arkeolojik veriye sahip değiller
hem de

jeolojik oluşumun getirdiği dezavantajların kent üstündeki işleyiş

mekaniğinden haberdar değillerdir. Yıllık ortalama yağış miktarı az olmasına karşın
kısa süreli ve şiddetli yağışlar704 taban suyu ile birleştiğinde kentteki alt yapının
sınırları sonuna kadar zorlanıyor olmalıydı.
Roma Dönemi’nde inşa edilen drenaj sistemlerinin çapları gelişen kentlerin
artan yükü altında büyüdü. Caddelerin altından geçen sistemlerde derinlik artıkça üst
taşıyıcılar tonozlar yada kalın taş levhalar olarak şekillendi705. Artan alternatif hatlar
denetimi güçleştirmeye başladığı noktada Aediles devreye girdiler. Bu görevlilerin
İmparator Augustus'a kadar tapınaklardan, kamu yapılarından, pazarlardan
sorumlu706 oldukları bilinmekle birlikte ilerleyen dönemde drenajların ve caddelerin
temizliğinden de sorumlu tutuldular707. Roma Dönemi Smyrnası her geçen gün
büyürken kent surlar içindeki yerleşim alanlarını aşarak Yeşildere'yi aştı. Sadece sur
içinde 193 hektarlık bir alanın kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin kapladığı
alan ve uzunluğu düşünüldüğünde işler halde tutulabilmesi için sürekli surette hazır
bekletilen çalışanlarının olması gerekir.

701

Wilson, Drainage, s.165.
Strabon, XIV/I/37, s. 166.
703
Ayşe Yarıcı, “Kentimizde Su Taşkınlarının Meydana Geliş Sebepleri ve Çözümleri”, TMMOB 1.
İzmir Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, 2009, s. 347.
704
Yarıcı, s. 347.
705
Wilson, Drainage, s.169.
706
“Aedilis”, Oxford Antik Çağ Sözlüğü, (ed. M.C.Howatson), Çev. Faruk Ersöz, Kitap Yayın Evi,
İstanbul, 2013, s. 4.
707
Wilson, Drainage, s.170.
702

193

Roma'nın eyaletlerinde yağmur sularını toplayan drenaj ünitelerinin dekoratif
ızgara öğeler içerdiği bilinmektedir. Roma'nın drenaj sistemlerinin gelişiminde
oynadığı en büyük rol su iletim sistemlerinin beslediği çeşmelerden taşan fazla
suların kanalizasyon şebekelerine yönlendirilmesi ile sürekli surette temiz tutulan bir
alt yapının oluşturulmasıdır708. Smyrna'da Mozaikli Yapı’nın hemen batısından
geçen Bouleuterion Caddesi de yine yapının altından geçen güneydoğu- kuzeybatı
doğrultulu kanaldan gelen suyla önce çeşme ünitesini709 dolduruyor olmalıdır. Sistem
tarafından kullanılmayan sular hemen batıda tesis edildiği düşünülen gymnasion
alanına yönlendiriliyor olmalıyken

taşan sular caddenin kanalizasyon ve yüzey

temizliğinde değerlendiriliyor olmalıdır.
Smyrna Pagos eteklerinde pınarları büyük kanallar vasıtası ile derler ve
bunları şehrin ana arterlerine aktarırken dolaylı yoldan bir proje daha tamamlanmış
oldu. Bu kent ile ilgili epigramlardan da anlaşıldığı kadarı ile İS 5. yüzyılın sonuna
kadar etkin bir şekilde kullanılmış olan ve kent sağlığı açısından hayati önem taşıyan
büyük latrinaların atıkları için yeterli sifonlama suyunun sürekli surette
sağlanabilmesi anlamına da gelmektedir. İtalya'nın kuzeybatısındaki Pavia kenti gibi
Smyrna da Geç Antik Çağ’ın şanslı kentlerinden biriydi çünkü sürekli surette akan
taban suyu alt yapı harcamalarının sınırlandırıldığı ve bakımlarının güçleştiği bir
dönemde kanalizasyonlarda ve latrinalarda biriken atıkların temizlenmesinde hayati
önem arz ediyordu710.
Kentin sahip olduğu su kaynaklarının işlevsel bir şekilde tahliye edilmesi
gerekliliği özellikle Smyrna kenti için ayrı bir anlam taşımaktadır. Yukarıda sözü
edildiği gibi kent kimi zaman azalmakla birlikte yıl boyu sürekli surette akan yamaç
kaynaklarına ve Karapınar ile Akpınar Su Yollarına sahipti. Bu hatlardan gelen sular
yüksek rakımlı tepelere inşa edilmiş castellumlar ile kenti kuşatmıştır. Şehrin refahı
ve toplumsal huzurun tesis edilmesi adına elzem olan suların kente zahmetli bir
şekilde ulaştırdıktan sonra kullanım alanları arasındaki dolaşımı temin edilmeleri
kadar önemlidir. Yunan kent geleneğinde her damla suyun önemli olduğu bu
bağlamda suyun drenaj kanalları üstünden latrina'lara ve kanalizasyon düzlemlerine
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buradan da tarım alanlarına aktarılmadan önce olabilecek maksimum verimlilikte
kullanıldığı dikkate alınmalıdır711.
Bazen dikkatlerden kaçan bir konu ise su iletim hatları ve doğal kaynakları ile
kente dağılan her damla suyun bir şekilde kentin dışına tahliye edilmesi
gerekliliğidir. Üç ayrı sistemle kent merkezini kuşatan su kaynakları kent içi
döngüsünü tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde ulaşım alanlarının dışına
taşınmalıdır. Bu durum hem toplum sağlığı açısından hem de suyu alçak bölgelerden
atmaya çalışarak kamusal alanların açılması adına son derece önemlidir712. Bu
durumun ne kadar elzem olduğunun ispatı denizin dolan alüvyonlar nedeniyle her
yüzyıl

Hellenistik

kıyı

çizgisini

teşkil

eden

Anafartalar

Caddesi'nden

uzaklaşmasıdır713. D. Crouch'a göre ekolojik döngünün tamamlanması adına atık ve
sel sularını şehirden uzaklaştırarak ekinlerin gübreleme ve sulamam işlemlerinde
kullanılması daha fazla ürün yetiştirilmesine yardımcı olurken yer altı sularının
yeniden dolmasına böylece kuyuların ve pınarların işleyişlerini sürdürmelerini
sağlar714.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANIM

3.1. AGORA HAMAMI

Smyrna antik kenti Agora mevkii çevresinde gerçekleştirilen kazılarda en
dikkat çekici tespitlerden biri kuzey batı alanda yapılmıştır. Bu alan İzmir Büyük
Şehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmaları sonucunda burada
bulunan modern yapılaşmanın kontrollü yıkımının ardından açığa çıkarılmıştır. Yapı,
Agora’nın kuzey batı bölümünde yer almakta olup kazısına 2011 yılında
başlanmıştır. Yapının bulunduğu alan modern bir binanın bodrum katı olarak
değerlendirilmiş olup beton ve demirden oluşan temel, hamam yapısının kuzey batı
bölümüne zarar vermiştir. Çalışmalar ilerledikçe yapının temel seviyesinin de Geç
Osmanlı Dönemi konutlarına ev sahipliği yaptığı anlaşılmıştır. Yapının batı
bölümünde yaklaşık 9.90 m seviyesinde apsisli batı duvarı üzerinde tuğla kemerli bir
açıklık ile hypocaust sisteminin parçası olduğu anlaşılan tubuli tespit edilmiştir.
Apsisli duvarın önünde ise mermer kaplama parçalarının kısmen korunmuş olduğu
görülen, dörtgen planlı bir havuz yer almaktadır. Bu ilk veriler ışığında bir hamam
yapısının tespit edildiği sonucuna varılmıştır. Yapının şu an için güney bölümünü
sınırlayan ve az önce değindiğimiz mekanda yapılan çalışmalar yine kemerli bir
açıklığa sahip olan doğu duvarını açığa çıkarmıştır. Bu kemer açıklığının önünde,
mermerleri kısmen korunmuş bir havuz daha tespit edilmiştir. Kemer açıklığının ise
tuğla ve harçla kapatılmış olduğu görülmüştür. Havuzun merkez bölümünün tahrip
olması, doğu duvarındaki bu kemer açıklığının altından mekana sıcak hava ve gazları
taşıdığı sonucuna vardığımız altyapıya ait bir kanalı açığa çıkarmıştır. Doğu duvarı
boyunca takibi mümkün olan küçük oluğun havuzdan taşan suları tahliye etmek için
oluşturulduğu düşünülmektedir. Havuzun kuzey bitişiğinde ise mekanın orijinal
mermer zemin döşemesini ve kuzey duvarı üzerinde tubuli görmek mümkündür.
Kuzeydoğu köşede devam ettiği görülen tubuli, doğu duvarı boyunca da
hypocausttan yükselen sıcak hava ve gazların geçişini sağlayan bir sistemin
varlığının ispatı niteliğindedir. Mevcut veriler ışığında sözünü ettiğimiz mekanın bir
caldarium olduğu sonucuna varılmıştır (Şekil 111). Daha sonra üstünde duracağımız
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doğu bitişikteki mekan ise bu ve benzeri nedenlerle praefurnium olarak
değerlendirilmiştir.
Kuzey duvarını oluşturan kesme taş blokların üzerindeki izler, mevcut tubuli
ve onun üzerinde yer alan mermer kaplamaların kurşun ve demir çiviler vasıtasıyla
duvara sabitlendiğini göstermektedir. Mekanın güney duvarına baktığımızda ise en
dikkat çeken unsurlardan biri yapının güneyindeki mekanlara ya da gymnasiona
ulaşmak için kullanılan kapılardır. Bunlardan doğuda yer alan kapı açıklığı, hemen
önünde devşirme olarak kullanılan mermer blok ile fark edilmektedir. Bu açıklığın,
doğusunda yer alan duvar örgüsü ile birlikte Osmanlı yapılaşmasının erken
döneminde kapatıldığı düşünülmektedir. Bu kapı açıklığının yapının ilk inşasından
Osmanlı erken yapılaşmasına kadar işlevini koruduğunu düşünmekteyiz. Diğer kapı
ise doğudakinden 3.20 m batıda, batı apsisine daha yakın konumdadır. Her iki kapı
açıklığı 1.70 m. genişliğe sahiptir. Batıda yer alan kapının ise daha iyi işçilikli bir
duvar örgüsü ile doğudaki kapı açıklığından daha erken bir dönemde kapatıldığı
görülmektedir. İS 4. ya da erken 5. yüzyılda meydana geldiği düşünülen büyük
depremde715 Smyrna’da zarar gören yapılar arasında hamam yapısı da bulunmalıydı.
Caldarium mekanı olasılıkla bu depremden sonra pek çok yapı gibi tadil edilmiştir
ve söz konusu açıklık işlevini yitirmiş olabileceği için kapatılmıştır. Caldarium
mekanının güney bölümündeki bir diğer dikkat çekici nokta ise ısıtma biriminin
duvar

üstündeki

varlığıdır.

Taban

seviyesinin

üst

kotunda

tubuliye

rastlanmamaktadır. Buna karşın taban seviyesinin hemen alt bölümünde yapılan
çalışmalarda aralıklarla sağlam kalmış tubuli ve yine tubuli ile ilgili izler
saptanmıştır. Isıtma sisteminin güney duvarı üzerindeki izleri kuzey duvarı kadar
belirgin değildir. Ancak dikkatli bakıldığında ısıtma sistemini ve yüzeyi kaplayan
mermeri tutan kurşun ve demir izlerini görmek mümkündür. Caldariumun yapısal
bütünlüğüne müdahale eden bir diğer etkiyi ise kuzey yönde mekanın kuzey kapı
aralığında görmekteyiz. Bu kapı aralığı Osmanlı Dönemi’nde pencereli bir duvarla
kapatılarak bu bölüm, girişi güney yönden sağlanan tek bir mekan olarak
değerlendirilmiş olmalıdır. Bu duvar kayıt altına alındıktan sonra kaldırılmış ve
Caldariumun kuzey yöndeki olası mekanlarla bağlantısı yeniden sağlanmıştır. Bu
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çalışmaların sonucunda 2.18 m açıklığa sahip kapı beraberinde mermer bir eşikle
açığa çıkarılmıştır.
Hamam yapısı üstünde genişleyen kazı alanı, caldarium mekanının
bitişiğinde yer alması öngörülen muhtemel hamam birimlerini de ortaya çıkarmıştır.
Bunlardan biri az önce değindiğimiz praefurnium mekanıdır (Şekil 112). Yaklaşık
10.00 m kotunda praefurniumun ocak olduğunu düşündüğümüz bölümü ve batıda
caldarium duvarına bitişen bir yarım tonoz tespit edilmiştir. Ocak bölümü basit bir
plan özelliği gösterir. Caldarium duvarı üstündeki ocağa ait geçişin üst bölümü
tuğlalarla kapatılmıştır. Ocağın zarar görmüş üst strüktürünün alçak bir tuğla kemer
olabileceği düşünülmektedir. Bu kemerin altında Osmanlı alt yapısının da kullanmış
olabileceği küçük bir yakıt koyma açıklığı yer alır. Bu alanın önü moloz malzeme ile
kapatılmıştır, açıklığın üstünde bir lento var idiyse bile olasılıkla Osmanlı
müdahalesi ile taşınmıştır. Bu açıklığın, hemen ilerisindeki ateşleme bölümü ile
birlikte doğrudan caldarium tabanının altındaki boşluğa uzandığını düşünmekteyiz.
Praefurnium mekanının temel seviyesine henüz ulaşılamamıştır. Ancak düşüncemiz
ateşin doğrudan taban üzerinde, kemer veya kemerin hemen önünde yer alan kısa
duvarların oluşturduğu alan içinde yakıldığı yönündedir. Ocak içindeki dolgu
toprakta tespit edilen kömürleşmiş odun parçaları bu savı destekler niteliktedir.
Bununla birlikte praefurniumun, mekanın ısıtma işlemi için başka örneklerde de
görüldüğü üzere diğer mekanlardan daha alt seviyede kalacağı düşünülmektedir.
Osmanlı Dönemi’nde de kullanıldığı anlaşılan mekanda kazan ünitesine dair parça ve
tesisata henüz rastlanamamıştır. Ancak üst kotta kazana su sağlaması için inşa
edildiği düşünülen bir su deposu kısmen korunmuştur. Bu su deposu 2.5 m
uzunluğunda ve 1.25 m genişliğindedir. Duvar yüzeylerinde sızdırmazlığı sağlayan
harç izlerini görmek mümkündür. Deponun zemin seviyesine ise henüz
ulaşılamamıştır. Praefurniumun üstü caldarium duvarına dayanan “yarım beşik
tonoz” tipi bir uygulama ile kapatılmıştır. Bu uygulama praefurniumu bir servis
koridoruna ya da bir avluya taşıyan üst örtünün parçası olmalıdır.
Devam eden kazı çalışmaları caldarium mekanını doğu yönde sınırlayan
duvarın kuzeye doğru devam ettiğini göstermiştir. Kireç taşından yapılmış kesme taş
bloklardan oluşan bu duvar doğudaki praefurniumu caldariumun kuzeyindeki
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tepidarium olduğunu düşündüğümüz mekandan ayırmaktadır. Bu duvarın kalınlığı
yaklaşık 3.30 metredir.
Tepidariumda görülen en dikkat çekici unsurlardan biri mekanı caldariumdan
ayıran güney duvarıdır (Şekil 113). Bu duvar üstünde Osmanlı Dönemi’ne ait
yapıların temelleri açıkça görülebilmektedir. Tepidariumu doğuda sınırlayan kuzeygüney doğrultulu duvarın batıya bakan kısmında bir apsis görülmektedir. Bu apsisli
duvar büyük ölçüde zarar görmesine karşın kireç taşı kesme taş blokların iç
dolgusunun anlaşılması adına değerlidir. Apsidal nişin duvar örgüsü ve duvarın iç
dolgusunun moloz taş olduğu görülmektedir. Tepidarium olduğu düşünülen mekanda
yapılan kazılar, Osmanlı Dönemi’nde yapıldığı düşünülen, tuğla, mermer ve
devşirme malzemelerden taban döşemesini ortaya çıkarmıştır. Tepidariumun
batısında ise hamam kompleksinin iki büyük kemerinden biri olan doğu kemerinin
güney bitiminde tahrip edildiğini düşündüğümüz kemerli bir açıklık bulunmaktadır.
Bu açıklığın kemerli olduğu kanaatine ise batısında yer alan diğer kemerin güney
bölümü üzerindeki benzer uygulama üstünden varmaktayız.
Tepidariumu da ilgilendiren bir başka detay için yeniden caldariuma
bakılmalıdır. Kuzey duvarının zeminle birleştiği yerde tespit edilen kanalın
caldariumdaki sıcak havayı tepidariuma taşıyan iletim hatlarından biri olduğunu
düşünmekteyiz. Ancak kuzey mekanda yer alan Osmanlı Dönemi’ne ait çeşmenin
temel blokajı bu hattın tepidarium ile ilgili olan detaylarını şu an için saklamaktadır.
Caldarium mekanında yapılan çalışmalar, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri
imar faaliyetlerinin zemine kadar uzandığını göstermiştir. Osmanlı yapılaşmasının
burada bir foseptik çukuru açtığı zemindeki ağızlardan anlaşılmaktadır. Ancak
çukurlar dikkatle yeniden incelenip genişletildiğinde bu açıklığın bir alt seviyede yer
alan tonozlu bir galeriye açıldığı görülmüştür (Şekil 114). Bu çukur kullanılarak
aşağı inilmiş ve 27 m uzunluğunda 3 bölümden oluşan bir galeri ile karşılaşılmıştır.
Kuzey güney doğrultulu bu galeri caldarium mekanının altından tepidariuma doğru
uzanır. Tonoz üst seviyesi 8.21 m alt seviyesi 7.71 metredir. Galeri içinde dolgu
toprak mevcuttur. Tabana henüz ulaşılamamış olmakla birlikte bugüne kadar yapılan
kazılarda galeri içinde 5.50 m seviyesine kadar inilmiştir. Ancak ilerleyen kazı
çalışmaları bir başka detayı daha açığa çıkarmıştır. Tepidarium mekanının kuzey
bölümüne tekabül eden ve üst kot olarak kabul edilebilecek bir noktada merdivenli

199

bir giriş tespit edilmiştir. Bir bodrum olduğu sonucuna varılan mekanda
merdivenlerle ulaşılan derinlik yaklaşık 8.30 m seviyesindedir. Burada bir sahanlığa
ulaşılır ama mekan sonlanmaz. Burada yapılan çalışmalar, yapının batı yönde devam
ettiğini ve yukarıda değinilen galerinin doğu paralelinde ikinci bir galeriye indiğini
göstermiştir (Şekil 115). Merdivenler bizi 16 metrelik doğu galeriye taşır. Üst yapı
Roma Dönemi’ne ait olduğunu düşündüğümüz kesme taştan bir kemerle
desteklenmektedir. Bu galeri de tıpkı batı galeri gibi kuzeye devam ediyor ve benzer
bir mesafeyi koruyor olmalıdır. Kompleksin hemen alt kotunda yer alan bu galeriler
olasılıkla yükselti farkının giderilmesi için inşa edilmişlerdir. Agora avlusu ile
Bazilika ve Portikolar arasındaki yükselti farkının giderilmesinde de benzer bir
teraslama uygulamasına başvurulmuştur.
Hamam yapısının, buluntular ve kompleksin ana unsurları göz önünde
bulundurularak daha önce tespit edilmiş olan Bouleuterion yapısıyla aynı dönem
içinde İS 2 yüzyılın sonunda inşa edildiğini düşünmekteyiz. Smyrna hamam
yapısının ana salonlarına ait duvarlarda ve ana taşıyıcı elemanlarda kireç taşından
kesilmiş düzgün, büyük blokların kullanıldığı ve nitelikli bir işçiliğin olduğu
görülmektedir. Öyle ki büyük batı kemerinin büyük ölçüde korunmuş olduğu doğu
yüzünde ve büyük kemer açıklığında da büyük kesme taş bloklar kullanılmıştır.
Duvarların iç dolgusunda ise harçlı moloz (opus caementicum) kullanıldığı
görülmektedir. İkincil nitelikteki yapı ünitelerinde ve taşıyıcı özelliği bulunmayan
duvarlarda ise moloz taş ve tuğla kullanımı tercih edilmiştir. İS 2. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tuğlaların sıradan duvar örgüsüne dayanıklılık katmak için
kullanılmaya başladığı bilinmektedir716. Yapının yüksek duvarları ve Smyrna’nın
birinci derece deprem bölgesinde olduğu düşünüldüğünde, moloz taş duvarların
yüksekliğini tuğla hatıllarla birkaç yatay katmana bölmek yapısal kusurlar için
dengeleyici bir önlem olacaktır717. Duvarın tüm kalınlığı boyunca uzanan
bipedales718 “tuğla bağlantı katmanları”719, caldariumun batı apsisi ve güney duvarı
ile praefurniumu sınırlayan güney duvarında kendini göstermektedir. Praefurniumun
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John B. Ward-Perkins, Roman Architecture (History of World Architecture), Electa, Milan,
2003, s. 170.
717
Fikret K. Yegül, The Bath-Gymnasium Complex at Sardis, Harvard University Press, London,
1986, (Sardis), s. 124.
718
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üst örtüsü ve ısıtma birimlerinde ise ağırlık yükünü azaltmak için tuğla kullanıldığı
görülmektedir720.
Hamamların ciddi politik değişim ve buna bağlı olarak gelişen ekonomik
krizin yaşandığı İS 7. ve 8. yüzyıllara değin işleyişlerini sürdürdükleri genel olarak
kabul görmektedir721. Agora’nın kuzeydoğusunda tesip edilen hamam yapısının da, son kazı çalışmaları sonucunda tespit edilen seramik buluntular da dikkate
alındığında- İS 7. yüzyıla kadar işlevini sürdürmüş olduğu düşünülmektedir.

3.2. AGAMEMNON TERMAL SULARI VE KULLANIMI

Agamemnon termal su kaynakları ile ilgili en erken bilgiye Strabon’un
aktarımları üstünden ulaşılmaktadır. Yazar, Klazomenai ile Smyrna arasında kaldığı
anlaşılan bir Apollon Tapınağı ve sıcak su kaynaklarının varlığına işaret
etmektedir722. Pausanias ise İS 2. yüzyılda Klazomenai halkının faydalandığı ve
Agamemnon’un onurlandırıldığı hamamlardan söz etmektedir723. Philostratos’un
aktardığına göre, “Akhalar Telephos’un komuta ettiği Mysialılar ile Kaikos
(Bakırçay) yakınlarında savaşmış, bir kahin yaralanan Akhaları, iyileşmeleri için
Smyrna sakinlerinin bugün bile “Agamemnon Hamamları” olarak adlandırdığı
Ionia'daki sıcak su kaynaklarına yönlendirmiştir724”. Philostratos, Agamemnon
Kaplıcaları’nın Smyrna’ya 40 stadia uzaklıkta olduğunu ve Akhaların Mysialılardan
savaşta

elde

ettikleri

miğferlerin

burada

asılı

olduğunu

aktarmaktadır725.

Agamemnon Kaplıcaları Aristeides’in Hieroi Logoi (Kutsal Söylevler) adlı eserinde
de geçmektedir. Yazarın solunum sorunlarının tedavisi için doktorların önerisi ile
kentin yakınlarındaki sıcak su kaynaklarına gittiği bilinmektedir726. Cadoux’ya göre
söz konusu sıcak su kaynakları Agamemnon Kaplıcalarıydı 727.

İS 6. yüzyılda
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Myrinalı Agathias’ın Agamemnon Kaplıcaları için bir övgü şiiri kaleme aldığı da
bilinmektedir728.
1678’deki yayınında Jacob Spon, Agamemnon Kaplıcaları’nın bulunduğu
alanı 17. yüzyılda bir kez daha anarak körfezin girişindeki “deniz kalesinden”
yaklaşık 2.5 mil mesafede (4.02 km) bazı sütun ve temellerin hala görebildiğini dile
getirmektedir729. 1702’de bu kez Tournefort, Smyrna’nın güneydoğusunda
tanımladığı hamamların, kalıntıları göz önüne alındığında güzel olduklarını ancak
ziyareti sırasında sadece bir bodrumun (mahsen) içinde iki künk hattından birinin
sıcak diğerinin soğuk sularını boşalttıkları bir rezervuarın mevcut olduğunu dile
getirmiştir730. Yazar, bahsettiği hamamın sularını Melos Adası’ndaki kaynaklar ile
karşılaştırmış ve buradakilerin adadaki su kaynakları kadar sıcak olmadığı görüşünü
paylaşmıştır.
Drummond 1754’deki yayınında, bugün Ilıca Deresi olarak bilinen dereyi
Elidgia olarak adlandırmış ve batı-güneybatı istikametinde, şehre 8 mil (12.87 km)
mesafede olduğunu dile getirmiştir731. Yazar, derenin yanında thermae732 ya da
hamamlara

ait

çevresindekilerin

olduğunu
yanlış

düşündüğü

yönlendirmesi

kalıntıların
ile

varlığını

kalıntıların

betimlemiş

Diana'ya

ve

adandığını

aktarmıştır. Drummond’un varlığına işaret ettiği kalıntılar arasında bir kemer ve ne
olduğu ile ilgili bir ipucu bulunmayan bazı yapı temelleri bulunmaktadır. Yine aynı
alanda bulunduğu anlaşılan ve içine künklerle hem sıcak hem de soğuk su aktarılan
modern bir tonoz ve havuzun varlığından söz etmesi söz konusu yapının işlevini 18.
yüzyılda da sürdürdüğünü göstermektedir733. Drummond, alanı ziyareti sırasında
Ilıca Deresi’nin ortasında kaynadıkları ifade edilen pınarları görmeye çalışmış ancak
yoğun yağmur sebebiyle bunu doğrulayamadığını aktarmıştır. 1759’da van Egmont
ve John Heyman’ın seyahatlerinin derlendiği çalışmada ise “Su Kalesi’nden”
(Sancak Kalesi734) uzak olmayan zeytinlik bir arazi olarak nitelendirdikleri ova
728
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Tarihi-Arkeolojisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2014, s. 12.
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ziyaret edilmiş, güneydeki yükseltilerin (Mastousia/Kızıldağ) hemen eteğinde bir
yumurtayı haşlayabilecek kadar sıcak olan pınarların varlığı vurgulanmıştır735.
Egmont ve Heyman, kendilerinden önceki yazarlar gibi çalışır vaziyette bir havuz ve
ona su sağlayan künklerin varlığını tasdik etmiştir.
Agamemnon Kaplıcaları ile ilgili en detaylı incelemelerden biri Richard
Chandler'a aittir. Chandler, Corax olarak adlandırdığı Kızıldağ'ın kuzeye bakan
yamaçlarını tırmanarak, Ilıca Deresi’nin kaynadığı, dik ve ulaşılmaz olarak nitelediği
zirveleri görmüş, buradan inen suları aşmak için kullanılan modern köprünün dışında
antik bir köprüye ait olduğu anlaşılan kalıntıların varlığını aktarmıştır736. Yazar tıpkı
öncülleri gibi hamam yapısını irdelemiş ve yapıya basamaklar ile inildiğini, yapının
üstünün ise buhar delikleri olan tonozlu modern bir çatı ile kapatıldığını dile
getirmiştir737. Bu noktada araştırmacıların sıklıkla tonozun modern olduğu yönündeki
vurguları, havuz eklentisinin çatı bloğuna nazaran özgünlüğünü koruduğunu
düşündürmektedir. Yine Chandler tarafından havuzun bitişiğinde 18. yüzyılın ikinci
yarısında artık işlevini yitirmiş bir odanın varlığı aktarılmaktadır. Bu odanın işlevi
ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır, yazar yapı eklentisinin modern olup olmadığı ile ilgili
bir ayrıntı paylaşmazken yapının boyutları konusunda da bir ayrıntı aktarmamıştır.
Bununla birlikte Chandler söz konusu kompleks içinde, yumuşak ve berrak bir
akıntının öncelikle mermerden yuvarlak, küçük bir havuza iletildiğini ve suyun
buradan aşağıdaki büyük bir sarnıç yada rezervuara aktığını dile getirmiştir. Bu
durum 1675’de kenti ziyareti sırasında Spon'un tanımladığı rezervuarın halen işlevini
sürdüğünün ve yapının tadil edilerek kullanılmaya devam edildiğinin anlaşılması
adına değerlidir. Chandler, sıcak suyun damarında 150 dereceye ulaştığını bildirmiş
ancak ısı birimi bildirmemiştir. Söz konusu değer ve dönem göz önüne alındığında
bu birimin Fahrenhayt olabileceği, bu durumda termal nitelikteki suyun sıcaklığının
da 65.5 santigrat olduğu anlaşılmaktadır. Tournefort’un betimlediği künkler yerine
soğuk suyu ileten bir kanaldan söz eden yazarın anlatımlarından sistemin künklerden
kanala evrildiği, ayrıca Ocak ayındaki ziyareti sırasında soğuk su sağlayan kanalın
işlemediği yönündeki bildiriminden de 18. yüzyılın ikinci yarısında hamamın
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işleyişinde bir takım sıkıntıların var olduğu anlaşılmaktadır738. Ocak ayında kentin
aldığı yağış miktarı ile ilgili bir çalışma Weber tarafından paylaşılmıştır. Yazar
çalışmasında İzmir-Aydın Demiryolları Genel Müdürü Purser’in 34 yıllık gözlemleri
sonucunda oluşturduğu bir tabloyu yayınlamıştır739. Bu tabloya göre çok kurak geçen
1889-1890 sezonu hariç740 İzmir, Ocak ayında 100 mm üstünde yağış almaktadır. Bu
durum istisnai bir kuraklık söz konusu olmadıkça Chandler’ın 1765'teki ziyareti
sırasında soğuk su iletim hattında bir arızanın var olduğunu işaret etmektedir.
Chandler ayrıca Agamemnon Kaplıcaları’nda sıcak suyunun kaynağının dere
yatağının içinde olduğunu (Ilıca Deresi) ve iki yada daha fazla noktadan kaynadığını,
ayrıca serin havalarda su ile olan ısı farkından doğan sis nedeniyle uzak
mesafelerden dahi dikkat çekici olduğunu dile getirmiştir. Yazar Smyrna halkının
Agamemnonian olarak adlandırdığı kaplıcaların kente 40 stadia yani 5 mil (8.04 km)
mesafede olduğunu ve hamamların bulunduğu batı kıyıda bir de Apollon Tapınağı
olduğunu da söylemektedir.
1833’teki ziyaretinde Döbel, “el due fratalle”in (iki kardeş – günümüzde
Çatalkaya) yakınında bir sıcak su kaynağından söz etmektedir. Döbel’i diğer
yazarlardan ayıran ayrıntı, hamamın 19. yüzyılın ilk yarısında işlevini koruduğunun
ancak bir takım yeni eklentilerle çehresinin değiştiğinin kavranmasını sağlayan
aktarımlarıdır. Döbel, alanı ziyareti sırasında güzel bir binanın yapıldığını,
odalarında havuzlar bulunduğunu ve havuzlardaki pirinç çeşmelerden sıcak ve soğuk
su temin edilebildiğini dile getirmektedir741. Bununla birlikte yazar suyun
sıcaklığının çok yüksek olmadığını aktarmıştır. Kaplıcalar 1835-1836 yıllarında
Smyrna çevresinin jeolojik yapısını çalışan Hugh Edwin Strickland tarafından da
irdelenmiş, Balçova'nın yarım mil ötesinde termal bir pınarın varlığına dikkat
çekilmiştir742. Yine aynı tarihlerde Charles Texier, Agamemnon Kaplıcaları’nda bir
tür terleme yeri işlevi gören ve Bizans Dönemi’ne ait olduğunu düşündüğü çok
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sayıda yapıya ait kalıntıların varlığını aktarmakta ve kompleksin yanında Apollon'a
özgü, beyaz mermerden bir tapınağın varlığını dile getirmektedir743.
1854’de gelindiğinde bölgeyi ziyareti sırasında Luigi Storari, hamam
yapısının çok kötü muhafaza edildiğini dile getirirken alanda bir Türk kahvesinin ve
terk edilmiş bir kağıt fabrikasının var olduğunu dile getirir744. Döbel’in izlenimlerini
kaydettiği 1833 senesinden sonra geçen yirmi bir yıl içerisinde kompleksin
bakımsızlık ile yıprandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Storari'nin kenti ziyaret
ettiği tarihin hemen dört yıl öncesinde Smyrna sekiz şiddetinde bir depremle
sarsılmış745 ve anlaşılan kaplıcalar ivedilikle tamir edilememiştir. Antik yapının
izlerinin halen korunduğu, Storari’nin, hamamın antik bir yapının temelleri üzerinde
(çok zarar gördüğünden işlevsel olarak tanımlanmasının güçlüğüne dikkat
çekilmiştir) inşa edildiğine dair aktarımı ile sabittir. Yazar, öncülleri gibi sıcak su
kaynaklarının, yakındaki dağlardan akarak ovayı geçip denize karışan dere ile aynı
yatakta bulunduklarını dile getirirken, söz konusu kaynakların suyunun hamama
yeraltı künkleri ile taşındığını aktarır. Yazarın açık olmayan tanımı nedeni ile yapıya
bağlı bir bölüm olduğu düşünülen bir odanın ilerisinde denize doğru giden bir su
kemerinin varlığından da söz edilmektedir. Bununla birlikte Storari, hamama on
dakika mesafede Ilıca Deresi’nin sağında bir başka harabenin varlığını aktararak
Agamemnon Kaplıcaları’ndan geriye kalan yapıların tamamının söz konusu
betimlemelerden ibaret olduğunu dile getirir746.
Oikonomos’un aktarımından anlaşıldığı üzere 19. yüzyılın ikinci yarısında,
kentin güneyinde kalan “Apollon Tapınağı’nın yanı başındaki ılıcalar” hala işler
durumdaydı747. Agamemnon Kaplıcaları işlevini bir şekilde sürdürmeye devam
ederken antik hamam yapısına dair veriler depremler ve ardından yapılan tadilatlar
sonucu yavaş yavaş ortadan kaybolmuştur. Ancak yapıya büyük ölçüde zarar veren
uygulamalar bir anlamda söz konusu kompleksi 20. yüzyılın başına kadar fark edilir
kılmıştır. Alanda yaşatılmaya devam eden tesisler seyyah ve araştırmacıların
dikkatini bir şekilde bu alanda toplamaya devam etmiştir. Öyle ki 1890’da
yayınladığı Küçük Asya'nın Tarihi Coğrafyası çalışmasında W.M. Ramsay, kısa olan
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Smyrna başlığı altında kaplıcalara yer vermeyi sürdürür748. 1966’da Bean alanı
modern araştırmacı kimliği ile yeniden tanımlarken kaplıcaya kentliler tarafından ilgi
gösterildiğini ve bir tesisin varlığını aktarır. Çevrede hamam yapısının etrafında
sonradan eklemlendiği anlaşılan yapıların antik kompleks ile bir ilgisinin olmadığını
dile getiren

yazar orijinal

yapıdan

geriye hiçbir kalıntının ulaşmadığını

belirtmektedir749. Bean’in antik hamam yapısına dair hiçbir iz görememesinin sebebi
Tulunay’ın aktardığı üzere 1960 senesinde Balçova Kaplıcaları’nda yapılan tadilat
sırasında hamamın kubbesinin yıkılarak hamamın üstüne beton atılması olmalıdır.
Tulunay, 1960larda motellerin kanalizasyonlarının söz konusu tarihi hamam
yapısının içine akıtıldığını da dile getirmektedir750.
Homeros'un İlyada destanında Argos kralı ve Yunan ordularının önderi
olarak gösterilen Agamemnon’nun, Troia’yı yıkıma taşıyan ve Troia VIIa olarak
tanımlanan tabakada vuku bulduğu düşünülen kuşatmada yer aldığı düşünülürse İÖ
13. yüzyılın ikinci751 yarasında yaşamış olduğu sonucuna ulaşır. Homeros’un
eserinde anlattığı olay örgüsü, gerçek tarihsel olaylar ile bezenmiş bir mit olarak
değerlendiriliyor olmakla birlikte Agamemnon’un gerçekten Troia’da savaştığı kabul
edilirse Mysialılar ile yaşadığı savaş ve Smyrna ile Klazomenai arasında yer alan
kaplıcalara gelmesi de Troia Savaşı ile aynı süreç içerisinde vuku bulmuş olmalıdır.
Bu İÖ 1. yüzyılda ilk kez Strabon’un isim vermeden andığı ve sonrasında 20.
yüzyılın sonunda kadar seyyah ve araştırmacıların tasvirlerinde yer verdiği
Agamemnon Kaplıcaları’nın varlığına dair ön görülebilir en erken tarihtir. Elbette bu
önermenin tek dayanak noktası antik çağ yazarlarının tasvirleri olduğundan burada
13. yüzyılda mekansal bir organizasyonun var olup olmadığı bilinmemektedir. Her
ne kadar ilk kez Strabon’un andığı dile getirilse de yazar sadece Agamemnon
Kaplıcaları’na ait olması beklenen bir alanın varlığına işaret etmiştir. Strabon ne
Agamemnon isminden ne de söz konusu yapının tarihi kimliğinden söz etmiştir.
Bugün Balçova ilçesi sınırları içinde kalan kaplıcaları Agamemnon ismi ile birlikte
anan ilk kişi İS 2. yüzyılda yaşamış olan Pausanias olmasına karşın alana kimliğini
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kazandıran söylem Heroicus adlı eseri ile Philostratos'a aittir. Bununla birlikte Aelius
Aristeides’in tedavi amacı ile ziyaret ettiğini belirttiği kaplıcaları anarken
Agamemnon ismini kullanmaması da dikkate değerdir. Bu noktada kaplıcaların ve
burada kurulmuş bir hamam kompleksinin gerçekte Agamemnon ismi ile anılıp
anılmadığı, bu ismin Smyrnalılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı yönündeki
tartışmayı Agathias Scholasticus'un yaklaşık İS 570'e

752

tarihlenen bir epigramı

sonlandırır gözükmektedir:
“Ben Danai tarafından sevilen ve geldiklerinde Podalirius’un sanatını
unuttukları yerim. Savaştan sonra yaralarını benim akıntımda iyileştirdiler,
barbar mızrağının zehrini dışarı attılar. Böylece daha da büyüdüm ve bir çatıya
sahip oldum ve ünümün bir simgesi olarak Agamemnon adını aldım753”.

Agathias’ın 6.yüzyılın ikinci çeyreğinde doğduğu ve 6. yüzyılın son
çeyreğine değin yaşadığı düşünülmektedir. Kentte onarımını üstlendiği bir latrinaya
ait epigramda pater civitatis754 olarak anılmaktadır755. Yukarıda anılan epigram
Agathias’ın

Balçova’daki

Agamemnon

Kaplıcaları’nda

yaptırdığı

hamamı

tanımlamaktadır. Klazomenai ile Smyrna arasında kalan ve Klazomenai mülkü
olarak tanımlanan yapının söz konusu epigram ile en geç Bizans Dönemi’nde
Smyrna kentinin mülkiyetine geçtiği anlaşılmaktadır. İÖ 1. yüzyıldan beri varlığı
bilinen ve İS 2. yüzyıl ve sonrasında Agamemnon ve savaştan dönen Yunan askerler
ile ilişkilendirilen hamamların ilgili mitosun varlığını sürdürdüğü açıktır. Bunu
Agathias’ın, 6. yüzyılın son çeyreğinde tamir edildiği anlaşılan

yapının

mevcudiyetini Danai756 sözcüğü ile Troia savaşından dönen yaralı askerlere
dayandırdığı epigramda okumak mümkündür. Bir diğer dikkat çekici özellik
Asklepios’un iki oğlundan biri olan Podaleirios’un Troia savaşında757 gösterdiği
hekimlik hünerlerini unutturan bir tesis olduğu yönünde yapılan övgüdür ki bu
kaplıcanın iyileştirici gücüne düzülen büyük bir methiyedir. Epigramın sonraki
752
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bölümünde yaralı Yunan askerlerinin tedavi edilmesi ile yapının büyüyerek (şöhreti
ile) Agamemnon adını aldığı ve üzerinin bir çatı ile kapatıldığı (yada yeni bir çatı ile
değiştirildiği) anlaşılmaktadır. Agamemnon örneğini Smyrna kenti ve çevresi için
önemli kılan özellik ise bugün bile hakkında yeterli bilginin oluşmadığı termal
hamamlar ve kaplıcalar sınıfı içerisinde yer alıyor oluşudur. Bugün Balçova Termal
Tesisleri’nin içinde kalan kaplıcanın üzerine kurulan modern tesisler gibi pek çok
modern tesis Roma Dönemi hamam kalıntılarının üzerine inşa edilmiş olup,
hamamlar için elde edilen benzer sonuçların alınmasının önüne geçmektedir758.
Fikret Yegül bir kaplıcanın halk tarafından sevilerek rağbet görmesinin sularının
ısısı, kalitesi ve minerallerin niteliğine bağlı olduğunu dile getirmektedir759. Bu
düşüncenin olgunlaşmasındaki en belirleyici sebeplerden biri hiç şüphesiz konunun
Antik Çağ yazarları tarafından sıklıkla irdeleniyor oluşudur. Farklı niteliklere sahip
sular ve bunların etkilerini tanımlayan ilk araştırmacılardan biri Vitruvius’dur. Her
sıcak su kaynağının iyileştirici bir özellik taşıdığına inanan Vitruvius, suda yer alan
mineraller ve bunların iyi geldiği hastalıkları tanımlayarak suların faydalarını ve
taşıyabileceği

zehirli

nitelikleri

saymaktadır760.

Suların

ısısı

yukarıda

da

değerlendirildiği üzere termal bir tesisten beklentileri karşılayacak düzeydedir.
Fontrier, Agamemnon Kaplıcaları’na değindiği çalışmasında su kaynaklarından
alınan örneklerle kimyasal analizler yapıldığı ve elde edilen veriler ışığında
kaplıcaların romatizma, deri hastalıkları, gut hastalığı, albüminüri (idrarda albümin
bulunması durumu) ve ödem hastalıklarına iyi geldiği sonucuna ulaşıldığını dile
getirmiştir

761

. Günümüzde modern tesislerin kontrolünde değerlendirilen kaynak

sularının sodyum bikarbonat ile klorür içerdiği bilinmekte ve önceden anılan
hastalıklara ek olarak kaplıcalarda üst solunum yolları hastalıkları, nefritler ve çeşitli
iltihapların tedavisi de yapılmaktadır.
Agamemnon Kaplıcaları’nın nasıl bir plan özelliği gösterdiğine dair Agathias
Scholasticus’un epigramından başka en ufak bir antik veriye henüz ulaşılamamıştır
(ki bu bilgi de yapının taşıdığı tonoz ünitesinin varlığından ibarettir). Yine de 17.
yüzyıldan itibaren alan ile ilgili ufak detaylara vakıf olunabilmektedir.
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Myrinalı Agathias’ın şiiri dikkate alındığında en son İS 6. yüzyılda varlığına
işaret edilen kaplıca alanının, modern çağın seyyahları tarafından yeniden kayıt altına
alınması yaklaşık bin yıllık bir sürenin ardından Spon ile gerçekleşmiştir. Yukarıda
da dile getirildiği üzere yapının özgün niteliğini ne derecede koruduğu
bilinmemektedir. Bununla birlikte seyyahların kısa aktarımları alanda işlevini idame
ettiren bir tesisin varlığını ve bu işletmenin mimari öğelerinin bir takım antik
özellikler taşıdığını göstermektedir. Bu noktada araştırmacıların aktarımları
üzerinden

yapının

yakın

yüzyıllarda

geçirdiği

değişim

kronolojik

olarak

değerlendirilebilir ve kompleksin nasıl bir plan özelliği gösterdiği ile ilgili öneriler
yapmak da mümkün olabilir.
Drummond’un alanı thermae olarak adlandırmasının yalnızca sıcak su
kaynaklarından ötürü mü yoksa çevrede varlığına işaret ettiği kalıntıların yayılım
alanının genişliğinden dolayı mı olduğu belirsizliğini korumaktadır. Elbette yazar bu
kaplıca alanını, Martialis’in Baiae’a övgüsünün762 mısraları ya da İtalya’nın
Campania Bölgesi’ndeki puteoli ve Cumae Yarımadası’nın çevresinde yer alan
büyük kaplıcaların etkisinde kalarak değerlendirmiş olabilir763. Ancak şu ana kadarki
bilgiler ışığında Smyrna’nın batısında Agamemnon Kaplıcaları olarak tabir edilen
noktada Roma İmparatorluğu’nun devasa hamam komplekslerinden birinin yer
almadığını, bunun Anadolu’nun daha mütevazi örneklerinden biri olduğunu
söylemek mümkündür. Yine de söz konusu alanda Agamemnon’un adıyla anılan, İS
2. yüzyılda Aristeides’in tedaviler konusundaki tutumu ve toplumdaki statüsü
düşünüldüğünde solunum tedavisi için tercih edilebilir bir seçenek olarak gördüğü ve
İS

6.yüzyıla

gelindiğinde

yatırımlarla

ayakta

tutulmaya

değer

bir

tesis

bulunmaktaydı. Bu bağlamda başlangıçta Agamemnon Kaplıcaları, bölgede Roma
hakimiyetinin yerleşmesinden önce basit, kaba, su kaynağının hemen hiç
değiştirilmeden veya üzerinde çok az mimari düzenlemeye gidilerek kullanıldığı,
açık havuzlu ve basit konaklama imkanlarına sahip764 yalın bir tesis olarak inşa
edilmiş olabilir. Ancak sonrasında Philostratos’ta ve Agathias Scholasticus’un
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epigramında da aktarıldığı üzere kazandığı şöhret doğrultusunda dönemin artan
ihtiyaçlarına karşılık verebileceği şekilde düzenlenerek geliştirilmiş olmalıdır.
Antik Dönem’in ünlü kaplıca tesislerinin mimari öğeleri ile ilgili sınırlı
verilerden ikisi Drummond tarafından hamamın üstünün modern bir tonoz vasıtası ile
kapalı olduğu yönündeki aktarımı ve bunun altında yer alan bir havuzun varlığı
şeklinde betimlenmiştir. Chandler, Drummond’un havuz ve tonoz için yaptığı tanımı
yirmi bir yıl sonra bir adım ileri taşıyarak havuza inen basamaklardan ve modern
olarak niteledikleri tonozun üstündeki buhar deliklerinden söz eder. Ayrıca
Tournefort, Drummond ve Chandler hamama aktarılan sıcak ve soğuk su
künklerini/kanallarını tanımlarlar. Aradan geçen bin yıllık süreç ve yüzlerce
tamiratın ardından geriye dönüp bakıldığında, Agamemnon Kaplıcaları’nın 17. ve
18. yüzyıllarda okunabilen plan özelliğinin aslında ilk kurulduğu dönemdeki işleme
mantığını yansıttığı düşünülebilir765. Buna göre seyyahların söz konusu havuzu
beslediğini dile getirdikleri sıcak sular tıpkı Antik Çağ’ın basit kaplıca kuruluşlarında
olduğu gibi havuzu ve tesisi kaynağın doğal sıcaklığında tutar ve ayrıca bir ısıtma
sistemi içermez. Bununla birlikte Romalılaşmanın etkisi ve artan nüfus ile tıpkı yakın
çevredeki diğer örneklerde olduğu gibi (örneğin Allianoi termal suları ve yapıları)
doğal kaynakları kullanan tesisler ile hamam ve içerisinde kullanılan suları
praefurnium ile ısıtan tesislerin birleştiği görülür766. Üst örtü bir onarım sonucu
değişerek özgün niteliğini kaybetse de eldeki veriler söz konusu hamam yapısının
Antik Dönem’de termal bir tesisde görülmesi beklenen tonozlu veya kubbeli bir
çatıya ve bunun altında dairesel yada dikdörtgen planlı, termal sıcak su ile
doldurulmuş görkemli bir havuza767 sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu noktada
araştırmacıların sıklıkla tonozun modern olduğu yönündeki vurguları, havuzun çatı
bloğuna

nazaran

özgünlüğünü

koruduğunu

düşündürmektedir.

Göz

ardı

edilemeyecek bir diğer ayrıntı da söz konusu havuzun bitişiğinde Richard
Chandler’ın tanımladığı işlevsiz oda ile Charles Texier'in 19.yüzyılda aktardığı ve
Bizans Dönemi’ne ait olduklarına inandığı, “terleme yeri işlevi gören” çok sayıda
yapıya ait kalıntılardır. Her ne kadar Chandler söz konusu odayı havuzun bitişiğine
konumluyor olsa da Texier söz konusu kalıntılar için herhangi bir röper noktası
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paylaşmamıştır. Yine de söz konusu yapılara hamam ile ilgili bir işlev
tanımlayabildiğine göre bunlar tonozlu havuz yapısından uzakta olmamalıdır.
Chandler’ın tanımı belirsiz olmakla birlikte havuzun yer aldığı yapıya taşınan sıcak
kaynak suları, yukarıda da değinildiği üzere tesisin bu bölümünde termal bir işletme
mantığı güdüldüğünü düşündürmektedir. Dolayısıyla söz konusu odanın tepidarium,
frigidarium ya da caldarium768 bölümlerinden birine ait olamayacağı varsayılabilir.
Texier’in sözünü ettiği “terleme odaları” ise Roma hamamlarında sıklıkla görülen
oldukça sıcak ve buharlı terleme odaları olan laconicumları çağrıştırmaktadır. Bu
yapının temel planı Vitruvius tarafından tanımlanmış, laconicum ve diğer terleme
hamamlarının tepidariuma bitişik olması gerektiği vurgulanmıştır769. Terleme
bölümleri için çok sayıda odayı ısıtacak yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulması ve
hamamın yapay olarak ısıtılan bir bölümüne bitişik tasarlanmış olması gerekliliği
Texier’in Roma Dönemi’nde değişen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen hamam
ünitelerini gördüğünü düşündürmektedir. Söz konusu “terleme odaları” için
öngörünün bir adım ileri taşınması durumunda söz konusu yapıların sudatorium
olarak da tanımlanması mümkündür. Bu mekan kuru sıcak yada kuru buhar hamamı
olarak nitelendirilen laconicumun tersi olarak işler, ıslak sıcak veya ıslak buhar
mekanları olarak tanımlanır770. Seyyahların notlarında yerini alan ve yapının çalışma
mantığı ile ilgili son detay Tournefort’un tanımladığı, soğuk ve sıcak su
kaynaklarının toplandığı taban altı kottaki (bodrum/mahsen) rezervuar ünitesidir. Bu
eklenti için biçilen işlev her ne kadar münasip gözükse de söz konusu alan başka bir
amaç için de kullanılmış olabilir. İtalyan tarihçi ve şair Eboli’li Peter’in İS 1220’de
De Balneis puteolanis (Puteoli Hamamları) adlı şiiri Napoli’nin batısında Phlegraean
alanları olarak adlandırılan bölgedeki iyileştirici özellikler taşıyan 30'un üzerinde
kaplıcayı kati bir düzenle sıralar771. Kaplıcaya gidecekler için resimli bir el kitabı
olarak hazırlanan De Balneis puteolanis'de resmedilmiş hamamların birçoğunda
dikkat çekici bir ayrıntıya değinen Yegül, tipik tonozlu veya kubbeli bir hamam
odasının yanında buhar ve su kaynakları ile beslenen ve bir merdiven ile erişilen yer
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altı galerilerinin varlığından söz etmektedir772. Söz konusu resimlerin kaynaklarının,
Antik Dönem’den 13.yüzyıla ulaşmayı başaran hamamlarda bulunan duvar resimleri
ve alçı kabartmalar773 olduğu düşünülürse termal hamamlarda gözlemlenebilen bu
uygulamanın yine aynı tarihlerde, Tournefort'un tanımladığı bodrum katta şifa arayan
hastalar için bir havuz olarak tatbik edilmiş olabileceği ve Osmanlı egemenliği
altında yeniden düzenlenen hamamda eskiden bir kaplıca havuzu olarak
değerlendirilen bu alanın işlevini bir rezervuar olarak sürdürmüş olabileceği de göz
önünde bulundurulmalıdır.
Agamemnon Kaplıcaları’nın en geç İÖ 1. yüzyıldan itibaren hamam
kompleksi ve bir Apollon Tapınağı ile tedaviye ihtiyaç duyan insanlara şifa vermeye
başladığı774 ve bu hizmetin bir takım olası aksiliklerle kesintiye uğrasa dahi
günümüze kadar sürdüğü açıktır. Kaplıcaların, Roma’nın hamam mimarisi
anlayışının Anadolu uygulamaları dikkate alınarak geçirmiş olabileceği yapısal
değişim mevcut verilerin elverdiği ölçüde irdelenmiş olup Roma Dönemi sonrası
Bizans yönetimi altındaki Smyrna için de yaşatılması gereken değerli bir işletme
olduğu görülmüştür. Kentte Geç Antik Dönem’de vuku bulduğu düşünülen bir
deprem ve sonrasında Smyrna’nın yeniden imarı konusunda gösterdiği katkılardan
dolayı Prokonsül Damokharis'in övüldüğü775 bir şiir Smyrnalılar tarafından
Prokonsül'ün bronz heykelini taşıdığı düşünülen bir kaide üzerine işlenerek776
Agora'ya yerleştirilmiştir777. Büyük bir felaketin ardından fedakarlıklarla Smyrna’yı
yeniden ayağa kaldırdığı anlaşılan Damokharis’in Agamemnon Kaplıcaları’nın
tadilatı için bir girişimde bulunup bulmadığı

bilinmemektedir. Bununla birlikte

Damokharis yazıtı için ön görülen tarih ne olursa olsun tesisin Agathias Scholasticus
tarafından 570’ler civarında tadil edilerek kullanıldığı açıktır. Bizans İmparatorluğu,
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Anadolu topraklarında büyük ölçüde tesis etmeyi başardığı istikrar ile İS 4.
yüzyıldan 6. yüzyıla kadar batıya (Roma) göre daha iyi yönetilip daha bayındır bir
görüntü ortaya koyarken bu yönetsel fark Antik Çağ kültürü ile Hıristiyan kültürleri
arasında bir çatışma ortamı yaratmak yerine farklı geleneklerin bir aradaki
devamlılığını olanaklı kılmıştır778. Ancak 7. yüzyıl, Bizans hakimiyeti altındaki
topraklar için kolay geçmemiştir. Bizans İmparatoru Maurikios'un öldürülmesinin
ardından Doğu Roma’nın yaşadığı iç karışıklıklar ve imparatorluk içindeki anarşiden
faydalanmak isteyen Sasaniler Ephesos’a kadar ulaşarak geçtikleri toprakları
yağmalamışlardır779. Sasinelerin Smyrna kentine zarar verdikleri üzerine bir bilgiye
sahip olunmasa da söz konusu gelişmelerin yaşandığı İS 7. yüzyılın ilk yarısına ait
olan ve Basmane İstasyonu yakınlarında bulunan bir yazıttan anlaşıldığı kadarı ile
sur duvarları Heraklius’un iktidarı sırasında (İS 610-641) halen ayaktadır. Bu durum
kentin akınlardan etkilenmediği şeklinde yorumlanabilir ancak söz konusu dönemde
şehir surlarından yaklaşık 9 km uzakta olan bir tesisin hem kentliler hem de şifa
arayan ve uzak bölgelerden gelen ziyaretçiler için uygun işletme koşullarına sahip
olamayacağı düşünülebilir. Bununla birlikte kent, İS 7. yüzyılın ikinci yarısında da
ilki 645 ve ikincisi 672’de olmak üzere İstanbul’u kuşatmak için harekete geçen
Arap ordularının işgaline uğramıştır780. İS 672’de kenti ve çevresini ele geçiren Arap
filosunun kışı kentte geçirdiği ve beş yıl süren İstanbul kuşatması sırasında da Batı
Anadolu kıyılarındaki kentleri işgal altında tutukları bilinmektedir781. Yaklaşık yüz
yıl süren böylesi karışık bir konjonktürde Smyrna kentinin kısmen güvenli surlarının
ötesindeki kaplıca tesislerinin ekonomik anlamda yaşandığı anlaşılan büyük
çöküntüden

ve

güvenliğin

tesis

edilmediği

süreçten

etkilenmiş

olduğu

düşünülmektedir. Basmane yakınlarındaki Altınpark mevkiinde yakın dönemde
yapılan kazılardan elde edilen verilerin de gösterdiği üzere söz konusu dönemde
surların dışında kalan konut alanları ortadan kalkarken, ekonomik faaliyetler
sonlandırılmış ve halk sur içine çekilmiştir782. Agamemnon Kaplıcaları’nın bakımsız
ve belki de atıl kaldığı en büyük zaman aralığı bu olmalıdır. Müslüman Arapların
akınları 8. ve 9. yüzyıllarda da sürmüştür. Kaplıcaların bu durumun ortaya çıkardığı
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istikrarsızlık döneminde de gerekli ilgiyi göremediği, hypocaust gibi kapsamlı,
maliyetli ve bakımı zor ısıtma sisteminin çalışır halde tutulmasının söz konusu
koşullar altında yalnızca sıcak su kaynakları ile ayakta kaldığı düşünülebilir. 9.
yüzyılın sonlarında Bizans tahtını ele geçiren Basileus I (867-886) ile başlayan yeni
yükselme dönemi783 bu süreçte Smyrna’yı Samos Deniz Theması adıyla oluşturulan
ve Ephesos’dan Adramytteion’a kadar olan uzanan idari bölgenin merkezi konumuna
taşımış ve statüsünü koruyan kent Bizans donanmasının en önemli üssü olma
ayrıcalığını 13. yüzyıla değin korumuştur784. Körfez açıklarında bekleyen
donanmaya ait yüzlerce savaş gemisinin taşıdıkları binlerce asker kentin ekonomisi
için büyük bir güç ve güvenlik anlamına gelirken bu aynı zamanda kentle hiçbir
bağlantısı bulunmayan yabancıların şehre girip çıkması anlamına gelmekteydi.
Yüzlerce yabancı kent içinde güvenlik için hassas bir denge oluştururken askerlerin
doğrudan şehre alınmadığı düşünülürse, yıkanma ve tedavi gibi ihtiyaçlarının
karşılanabileceği bir tesise ihtiyaç duyulmuş olmalıdır. Donanmanın temizliği,
tedavileri,

taşıyabilecekleri

durumunda

karantinaya

hastalıklardan

alınabilecekleri

arınmaları
alan

için

ve

gerekli

efsanevi

görülmesi

Agamemnon

Kaplıcaları’nın kullanılmış olabileceği, bu bağlamda tesislerin süreçte işler durumda
tutulduğu düşünülmektedir.
11.yüzyılda ilki 1025 ikincisi ise 1040 yılında meydana gelen iki ayrı
depremin varlığı bilinmekte olup, depremin yıkıcı etkileri hakkındaki bilgiler
Bizanslı tarihçi Georgios Kedrenus'’n aktarımları sayesinde bilinmektedir785:
“8. indiction'un 2 Şubat'ında a.M. 6548786, şiddetli bir deprem oldu ve pek çok
şehrin zarar gördüği bu depremde Smyrna yürekler acısı bir manzaraya
büründü: en iyi binaları çöktü ve halkı bu binalarda ezildi787.

Günümüzde Agamemnon Kaplıcaları'nın

bulunduğu alanda yoğun bir

şehirleşme olmasına karşın bölgedeki faylar izlenebilmekte, kaplıcalar yöresinde
faylar üzerinden sıcak su çıkışları devamlılığını sürdürmektedir788. Söz konusu tablo
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içinde kaplıcaların ve üzerinde yer alan yapıların şiddeti789 VIII olarak790 tanımlanan
bir depremden zarar görmeden çıkması mümkün gözükmemektedir. Bu deprem, İS
177/178’de Smyrna’yı yerle bir eden deprem ile ortaya koyduğu koşullar ve oluş
şiddet yönünden aynıdır. Bu bağlamda Agamemnon Kaplıcaları’nın felaketin
ardından temel plan özelliklerini büyük ölçüde yitirdiği ve yapının Roma
Dönemi’nden söz konusu tarihe kadar korunmuş olması muhtemel ısıtma alt
yapısının çöktüğü düşünülmektedir. Ancak yukarıda da dile getirildiği üzere
kaplıcalar hiç bir zaman terk edilmemiş zaman içerisinde çeşitli tadilatlarla kullanımı
sürmüş olmalıdır.
11. yüzyılın bir başka önemli etkisi Türkmenler’in 1071’de Malazgirt
Savaşı’nı kazanmalarının ardından kısa bir süre zarfında Akdeniz’den Marmara’ya
değin uzanan bölgede hakimiyet kurulmaları ve 1075’de İznik’de Süleyman Şah
önderliğinde Selçuklu Devleti’nin kurulmasıdır791. Bölgedeki iradesi günden güne
güçlenen Selçuklular ile Bizans arasında karşılıklı yürütülen siyasi ve askeri
politikalar rekabet içindeki iki toplumun stratejik açıdan birbirlerinin açıklarını
bulmaya yönelik agresif bir mücadeleye dayalı olsa da bu durum kültürler arasındaki
etkileşimi arttırmıştır. Anadolu'da Selçuklu Türkleri ile karşılaşan Bizans dünyasında
yeni siyasi konjonktür dolaylı yollardan hamamların mimari özelliklerini ve işletme
mantıklarını da etkilemeye başlamış olmalıdır. Yegül, Selçuklu Türklerinin İran ve
Hazar Denizi kıyısındaki İslami hamamlardan etkilendiklerini bunun hamam tasarım
ve geleneğine yeni bir ivme kazandırdığını dolayısıyla Bizans, Arap, Ermeni ve Türk
toplumlarının geliştirdiği yapıların ve izledikleri tutumun hamam kültürünü canlı
tuttuğunu aktarmaktadır792. İslamiyet’in, Geç Roma ve Bizans hamamlarını ve
hamam kültür ve teknolojisini reddetmek yerine başarılı bir şekilde kendi mimari
geleneğine adapte ettiği düşünülmektedir793. Yegül’e göre bunu Türk hamamlarının
ısıtma sistemlerinin Roma ve Bizans öncülleri ile olan benzerliklerinde görmek
mümkündür. İslam dininin temizliğe büyük ihtimam gösterilmesi konusundaki
emirleri, Anadolu’da var olan hamamların korunmasına ve pek çok yeni hamamın
789
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yapılmasına

vesile

olmuştur.

Bununla

birlikte

yeni

hamamların

kentlere

kazındırılması Türk halk kültürü için de uygarlığın bir simgesi, bir zenginlik ve
hayırseverlik göstergesi olarak görülmeye başlanmıştır794. Hayırseverlere sosyal
prestij kazandıran bu tür inşa faaliyetleri aynı zamanda Hıristiyan nüfusun
gereksinim ve beklentilerini karşılamak için de yürütülmüştür. Anadolu topraklarında
farklı kültürlerin birlikteliği, Batı dünyasının hamamlar üzerindeki katı tutumu ile
kapanan yada bakımsızlıkla yok olan tesislerinin yerine yüzlercesinin yapılmasına ve
var olan işletmelerin kendi inanç ve mimari gelenekleri ile yeniden şekillenmesine
vesile olmuştur. Bütün bu şartlar Agamemnon Hamamları’nın zaman zaman çetin
şartların zorunlu kıldığı (savaş ve depremler) kesintiler haricinde göz ardı edilmeden
17. yüzyıla kadar ulaşmasının önünü açmıştır. Elbette zaman içinde küçülen ve
olasılıkla eski görkeminden çok uzak olan hamamların İS 6. yüzyılın son
çeyreğinden 17. yüzyıla değin uğramış olması muhtemel plan ve işletme değişimleri
ile ilgili görüşler, farklı dönemlerde vuku bulduğu anlaşılan olayların Agamemnon
Kaplıcaları üzerindeki olası etkilerinin yorumlanmasından ibarettir. Söz konusu
tesislerin 6. yüzyıldan sonraki akıbeti ile ilgili yazılı kaynaklara sahip olunmasa dahi
doğuda Bizans’ın takip ettiği uzlaşmacı tutum ve sonrasında İslam toplumunun
temizlik konusundaki katı ve teknik gelişmeler yönünden hoşgörülü tutumu
kaplıcaların Jacob Spon’un 1675’deki Smyrna ziyaretinden çok önce de işler
durumda tutulduğunu düşündürmektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda hamamlar konusunda
son derece tavizsiz olan Avrupa’da dahi tedaviye yönelik hamam ve kaplıcaların
hiçbir zaman yasaklanıp kapatılmadığı795 düşünülürse tesislerin 16. yüzyılda da işler
durumda tutulduğu söylenebilir.
Agamennon Kaplıcaları’nın termal suları ve tesise atfedilen yarı tarihi yarı
mitolojik özellikler kaplıcaları ve üzerine inşa edilmiş tesisleri günümüze taşırken bu
durum beraberinde çeşitli olumsuzlukları da getirmiştir. Antik hamam kompleksinin
kaderine terk edilmeyerek ayakta tutulmaya çalışılması onu toprağın koruyucu
sarmalından çıkartarak 21.yüzyıla değin savaş ve doğal afetlerin yıkıcı etkilerine açık
bırakmıştır. Bunlar içerisinde şüphesiz en etkili olanları Smyrna’nın 11., 17. ve 18.
yüzyıllarda yaşadığı deprem felaketleridir. Daha önce Kedrenus aktarımlarına
dayanan 1040 depreminin yanı sıra Agamemnon Kaplıcaları’nın 1688 depreminde
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büyük zarara uğradığı yine depremle ilgili tutulan kayıtlardan anlaşılmaktadır. Yıkıcı
bir deprem olarak tanımlanan olay, Levant’ın müreffeh ticaret merkezini vurduğu
bilinen depremler arasında en önemlilerinden biridir796. 20 ila 30 saniye arasında
sürdüğü düşünülen deprem en çok Smyrna’nın deniz seviyesindeki alanlarını
etkilemiş, üç büyük han çökmüş, pek çok büyük kilise tamamen yıkılırken, on yedi
büyük camiden yalnızca üçü ayakta kalmış ancak aktarıldığına göre bunlar da
çökmenin eşiğine gelmiştir797. Deprem kentte yangınlara neden olmuş, yangın
depolar ve kente ait ticari mallar ile konsolosluk arşivlerini yok etmiştir. Depremin
kıyı şeridinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bunun en belirgin işareti, Sancak
Burnu’nda yer alan kalenin ve çevresindeki zeminin çökmesi ile alanın ana karadan
30 m ayrılarak bir adacık halini alması buna karşın depremin Pagos üzerinde yer alan
kalede hiç hasar yaratmadığı, St. Peter (Liman Kalesi/Hisar) kalesinde ise çok az
hasara neden olduğu yönündeki aktarımlardır798. Bu durumda Agamemnon
Kaplıcaları’nın bulunduğu alanın depremin yıkıcı etkilerinden daha az etkilendiği
düşünülebilir. Ancak bu alanda yer alan fayların varlığı, Sancak Kalesi’ndeki yıkım
da dikkate alındığında şiddeti on olarak hesaplanan799 bu depremin tesislere ciddi
zararlar verdiğini ve belki de seyyahların modern olarak tanımladığı tonoz çatı
örtüsünün bu depremin arkasından inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Yukarıdaki bu tanımlama kentin ticaretinin neden durma noktasına geldiğinin
kavranması ve bunun doğal bir sonucu olarak Agamemnon Kaplıcaları’nın görmüş
olması muhtemel büyük hasarın ve yeniden onarılmasında yaşanmış olması olası
güçlüklerin anlaşılması adına verilmiştir. Şifa konusundaki etkinliği efsanevi olan
Agamemnon Kaplıcaları’nın İslam toplumları tarafından korunarak Antik Çağ’dan
günümüze taşındığı ancak modern İzmir’in bu mirasa sahip çıkma noktasında
öncülleri kadar başarılı olamadığı açıktır (Şekil 116).
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SONUÇ

Bir alanın kentsel gelişiminin kavranabilmesi için su kaynakları için olduğu
kadar topografya, jeomorfoloji ve toprağın yapısı ile yapılarda kullanılacak
malzemenin varlığını da belirleyen jeolojik esasların sunduğu ip uçları dikkate
alınmalıdır800. Bugün kent tarihi üzerine yapılan araştırmalarda dahi göz ardı
edilebilen jeolojik veriler ve bunlara bağlı oluşabilecek sorunların büyük bir kısmı
Nea Smyrna’nın imarı sırasında dikkate alınmıştır.
Smyrna kenti için su tedariki yalnızca kamu yapılarını besleyen, hayatın
merkezindeki hamamların işleyişini belirleyen ve yurttaşların memnuniyetiyle
kesintisiz yerleşim süreci sağlayan bir bayındırlık çalışması değildir. Büyük resme
bakıldığında verimli su kaynakları ile kutsanmış bir şehrin Hellenistik Dönem’den
günümüze suyla olan büyük imtihanıdır. Bu durum ilk alt yapının tesis edildiği
Hellenistik Dönem’den, suyu çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönlendiren Roma
donatılarına, yapıları yerinde dönüştürerek su temini için kullanan Bizans’tan
modern çağdan hemen önce kenti son kez görkemli su kemerleri ve künklerle
donatan Osmanlı’ya kadar kentin yamaçlarındaki onlarca pınardan kaynayan suyu
gelişen

koşullar

altında

kontrol

altına

almaya

dayalı

mücadeleden

kaynaklanmaktadır.
Smyrna’nın İÖ 4.yüzyılda Kadifekale eteklerinde inşa edilmesine karar
verilirken jeolojik koşulların getirisi olan kaynaklar değerlendirilmiş, şartlar
dahilinde verimliliği arttırmak için olası kuyular ile sarnıçların yerleri belirlenmiş ve
bunları birbirine bağlayacak künklerin çalışma düzemleri düşünülmüş olmalıdır.
Tüm bu planlama kentin su teminine katkıda bulunmak adına yapılmakta, her bir
işlem diğerini desteklerken kaynaklardan birinin işlevini yerine getirememesi
durumunda diğer kaynaklar tarafından tedarikin sürdürülmesi sureti ile kenti var
eden halkın memnuniyeti amaçlanmaktadır801.
D. Crouch'ın dile getirdiği gibi Hellenistik şehirler özellikle kaynakların ve
pınarların düğümlendiği yerleri merkez alacak şekilde konumlanırlar ve bu bilinçli
800
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bir tercihin ürünüdür802. Hellenistik Smyrna’nın siluetinin Pagos eteklerinde
belirmeye başladığı andan itibaren ortada olan bir gerçek vardı ki henüz kent
taşınmaya başlamadan çok önce tasarlanmaya başlanan ızgara planı mühendislere
tasarımlarını daha kolay hayata geçirebilecekleri bir alt yapı imkanı sunmuş bu
sayede su yapıları daha işlevsel kılınmıştır803. Bir Hellen kentinin su tedariğindeki en
önemli öğelerinden biri hiç şüphesiz sarnıçlardır. Smyrna’nın da içinde bulunduğu
Akdeniz ikliminin genel tablosu hidrolojik döngüyü etkileyen en büyük
değişkenlerden yağışın sadece kışın verimli olduğu bir mevsimsellik gösterir 804.
Weber de özellikle Pagos bölgesinde su ihtiyacını karşılamanın özellikle yaz
aylarında oldukça güç olduğundan söz etmektedir. Buna karşın Hellenistik
Dönem’de

kent

sakinlerinin

yaşam

pratiğini

doğrudan

etkileyen

kentsel

planlamaların içinde805 sarnıç oluşumları su tedarik alt yapısını tamamlayıcı bir unsur
olarak görülmektedir. Söz konusu dönemde gerek Atina’da gerekse Smyrna’nın
yakın komşularından olan Pergamon’da sarnıç ünitelerinin yoğun şekilde kullanıldığı
görülmektedir. Yapılan son çalışmalar Pergamon kentinin su tedarik alt yapısının
Hellenistik Dönem’de yağmur sularının toplandığı sarnıçlarla garanti altına alındığını
böylece düşük yağışlı yaz aylarında dahi kaynak temininin güvenli kılınmaya
çalışıldığını göstermektedir806.
Bir kentin en temel ve en basit su düzeneği denildiğinde akla ilk gelen
öğelerden biri kuyulardır. Kentin erken yerleşimi Palaia Smyrna’dan, Nea Smyrna'ya
ve Hellenistik Dönem yapılanmalarının ötesine geçmek isteyen Roma kentine,
Bizans’ın kapalı strüktüründen, İslam’ın emirleri doğrultusunda şekillenen Osmanlı
kentine kadar kuyular su temininin vazgeçilmez öğeleri olmuşlardır. Smyrna kentinin
sur içinde kalan bölgesinde su tablasının çok alçak olmaması nedeniyle derin
olmayan kuyularla ihtiyaçların temin edilebildiği düşünülmektedir. Weber, 19.
yüzyılın ikinci yarısına tekabül eden zaman diliminde Smyrna’da kuyular vasıtasıyla
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suya ulaşılan seviyenin yaz aylarında düşmesine karşın kentteki kuyuların sayısının
her geçen gün arttığını aktarır. Şüphesiz bunun en büyük nedeni Pagos’un trakit
yüzeyi ile altındaki geçirimsiz kil tabakası arasında yıl boyu toplanan kaynakların
varlığıdır807. Yakın tarihe ait bu tespit kentin Antik Dönem’de suyun doğrudan
temini ile ilgili izlediği yolun nasıl şekillendiğinin anlaşılması adına değerlidir.
Çünkü özellikle 20. yüzyıla kadar su temini ile ilgili faaliyetlerin temelinde kentlerin
Antik Çağ’dan beri bölgede edindikleri pratiği uyguladıkları görülmektedir. Bu
bağlamda sarnıçların dağılımı ve kuyular arasında belirgin bir bağlantı olmadığı
düşünülebilir ancak gerçekte durum bundan farklıdır. Sarnıçlar taban suyuna
ulaşılamadığı ya da çok güç ve seyrek ulaşılabildiği durumlarda kent içinde kuyulara
göre belirgin bir biçimde artış göstermektedir. Bu konuyla ilgili en net veriyi yıllar
içinde ciddi dalgalanmalar gözlemlenen ve hem kuyulara hem sarnıçlara hem de su
iletim sistemleri ile akarsulara sahip olması ciheti ile Atina şehri ortaya koyar.
Smyrna’daki çoğu koşulu sağlayan ve iklim yönünden benzerlikler gösteren Atina’da
İÖ 4.yüzyıla kadar kuyular özel su temininin ana kaynağı durumundadırlar, bununla
birlikte su tablası stabil bir yapı göstermemektedir. İÖ 4.yüzyılda sarnıçların sayısı
suyu toplayıp depolamak isteyen anlayışın güçlenmesiyle hızla artmıştır808. Bunun
nedeni olarak suya kuyularla ulaşmanın artık mümkün olmadığı gösterilmektedir809.
Bununla birlikte Hodge’a göre İÖ 3. yüzyılda su tablasındaki belirgin yükseliş
kuyulara dönülmesinin önünü açmıştır. Bu belki büyük bir teknik devrimin sonucu
değildir ancak suya alt tabladan ulaşmanın daha güç ve daha verimsiz hale
gelebildiği durumlarda halkın reaksiyonun su temininin genel karakteristiğini nasıl
şekillendirdiğinin anlaşılması adına değerlidir. İzmir Asarıatika (Arkeoloji)
Müzesi’nin 1930’ların başında yapmış olduğu araştırmalar kentin Pagos Kalesi
eteklerinde çok sayıda kuyuya ve sarnıç yapısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte yine kuyuların büyük bir kısmının bir mağara ile sonlandığının
anlaşılması hem Pagos’un volkanik yapısının sonucu olan geniş boşluklara sahip
jeolojik oluşumunun kavranması hem de yukarıda da sözü edilen aküfer tabakaya
ulaşılma gayretinin bir göstergesidir.
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Hellenistik Dönem’in büyük çoğunlukla sarnıç ve kuyulara dayalı kent içi su
tedarikinin, Smyrna’nın sahip olduğu pınarlar sayesinde kent için nispeten daha
kolay olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Hellenistik Dönem’de sur içi
yerleşimde bugün dahi modern kentte gözlemlenebilen pınarların başına inşa
edilmesi beklenen çeşme binaları halkın temiz suyu daha kolay temin etmelerini
olanaklı kılmış ve bir anlamda insanların bir araya gelmesini sağlayan kamu yapıları
olarak işlev görmüş olmalılardır810. En geç İÖ 1. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edildiği
düşünülen Karapınar Su Yolu, kentin su ile ilgili tutumunu büyük ölçüde değiştirmiş
olmalıdır. Bu döneme kadar sarnıç ve kuyular ile pınarlardan derlenen suların pişmiş
toprak künkler vasıtası ile çeşmelere taşınan basit seyri dönemin artan ihtiyaçları ile
yeniden şekillenmek mecburiyetinde kalmıştır. Pagos Dağı'nın üst sınırına kadar
ulaştırılan Karapınar Su Yolu, özellikle tiyatro ve agora gibi kamu yapılarının
yoğunluk kazandığı kuzey kesim ile kuzeybatı yamaçlarında yer aldığı düşünülen
konut yerleşimlerine su tedarik etmiş olmalıdır. Ana dağıtım ünitesinin hakim
konumu ile künkler vasıtasıyla şehrin vadi tabanındaki yayılım alanına kadar su
ileten sistem, halkın temel gereksinimi olan suya her daim ulaşabilmesinin önünü
açarken kent için bu döneme kadar ciddi bir sorun teşkil etmesi beklenen atık drenajı
için de yeterli kaynağı temin etmiş olur. Karapınar’ın şehre sağladığı kaynak
kentlinin yaşam pratiğini de doğrudan etkilemiş olmalıdır. İÖ 1. yüzyılda kentin
rakibi ve komşusu Pergamon’a bakıldığında büyük miktarda suya sahip olunması ile
halkın su depolamaya yönelik mecburiyetinin ortadan kalmaya başladığı ve
sarnıçların bakım ile temizliğinin daha az önemli hale geldiği anlaşılmaktadır811.
Benzer bir etkileşimin Smyrna’daki yansımasının kendini bu dönemde sarnıçların
yoğun inşasının durması ve işlevselliklerinin bir bölümünü yitirmiş olmaları şeklinde
göstermiş olmalıdır. Bununla birlikte su iletim sisteminin tamamlayıcı unsurları olan
sarnıçlar yaşanacak bir kuşatma ve yüksek basınçlı su iletim hattında yaşanması
muhtemel bir arızaya karşı her daim hazır tutulmalılardı. Sarnıçların varlığının, her
ne kadar İS 2. yüzyıla, Hadrianus Dönemi’ne tarihlense de İÖ 2. yüzyılda Kral
Eumenes II’nin iktidarı sırasında karara bağlanmış kuralların bir kopyası
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niteliğindeki812 Astynomoi nizamnamesi 813 ile garanti altına alındığı anlaşılmaktadır.
Bu nizamnamenin kent içinde kuralına uygun bir biçimde uygulanması ise
astynomoslar ile sağlanıyordu. Astynomoslar kişilere ait mülklerde bulunan
sarnıçların listesi çıkarmak ve kent sınırları içinde kalan su iletim hatlarının ve
kamuya ait çeşmelerin çalışır durumda olmalarını temini ile mükelleftiler814.
Sarnıçların iyi durumda ve her an kullanıma hazır halde tutulmaları için benzer
önlemlerin Atina tarafından da alındığı böylece sarnıç ve kuyuların terk edilmesine
yönelik eğilimlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülür815. Pergamon’da karara
bağlanan esasların su tedarik sisteminin önemli bir tamamlayıcısı olan sarnıçların
korunması adına geçerliliğini 400 yıla yakın bir süre korumuş olması ve iki kentin
özellikle su yapılarının mühendisliği konusundaki benzer tutumları dikkate
alındığında Smyrna kentinin nizamnameyi dikkate aldığı ve tedbirlerin uygulayıcısı
olarak Astynomoslara sahip olduğu düşünülmektedir.
Roma Dönemi, Smyrna için bayındırlığın tesis edilmesi adına girişilen büyük
imar faaliyetleriyle geçen bir zaman dilimini temsil etmektedir. İS 1. yüzyılın ilk
yarısında inşa edildiği düşünülen Kızılçullu Su Yolu ve İS 79/80 yılında inşa edildiği
bir yazıtla sabit olan Akpınar Su Yolu, Roma Dönemi’nde kentin ulaşmış olduğu
refah ve mühendislik seviyesinin günümüze kısmen oluşmuş kanıt ve abideleridir.
Roma Dönemi’nde inşa edilen bu iki su yoluna ve Hellenistik mühendisliğin su
iletiminde geldiği noktanın prestijli bir örneği olan Karapınar’a sahip Smyrna, artan
nüfusuna ve buna mukabil genişleyen şehre kesintisiz olarak su iletebilecek
kapasiteye sahipti. Her ne kadar günümüzde kentler sahip oldukları büyük kamu
yapıları ve imparatorluk kültü adına inşa edilen tapınaklar ile anılıyor olsalar da
şehirlerin sahip oldukları su yolları ve sürekli akar kaynakların hamam ve çeşmelere
kesintisiz olarak aktarılabiliyor oluşu refahın en büyük göstergeleriydiler. Ancak
812

Sara Saba, “Cisterns in the Astynomoi Law from Pergamon”, The Nature and Function of
Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity Through the Renaissance, Brill, Boston,
2009, s. 249.
813
Söz konusu düzenleme sarnıçların durumunu ve şehrin sarnıçlarını bakımsız bırakan mülkiyet
sahipleriyle nasıl ilgilenilmesi gerektiğini aktarır, bkz: Saba, ss. 249- 262.
814
Helmut Müller, “Bir Kent Olarak Pergamon: Kurumlar, Görevler ve Halk”, Pergamon
Anadolu'da Hellenistik Bir Başkent, (Ed. Felix Pirson, Andreas Scholl), Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul, 2014, ss. 268-269.
815
D. Xenos, I. Passios, S. Georgiades, E. Parlis, D. Koutsoyiannis, “Water demand management and
the Athens water supply”, Proceedings of the 7th BNAWQ Scientific and Practical Conference
Water Quality Technologies and Managment in Bulgaria, Bulgarian National Association on Water
Quality, Sofia, 2002, s.46.

222

bunun tesis edilmesi kolay değildi. Antik Çağ’da hangi uygulamaya bakılırsa
bakılsın elverişli kaynakların varlığı ve kaynaktan kente olan iletimin finansmanının
karşılanabilir olmasının ön koşulları oluşturduğu görülmektedir.
Kaynağın bulunması kadar su yolunun son bulacağı noktaya kadar olan
hattının planlanması da meşakkatli bir iştir. Su yolunun ulaşması gereken hedef açık
olsa da ve bu hedefe ulaşmak için izlenecek yol deneyimler sayesinde olgun bir
öngörü ile planlansa da hattın varacağı nokta, sistemin belki de en sıkıntılı bölümünü
teşkil etmektedir. Çünkü birçok kent böylesi bir altyapı olanağı ortaya çıkmadan çok
önce inşa edilmiştir ve kuruldukları alan sebebiyle suyun düzenli bir şekilde kente
dağıtılabilmesini olanaklı kılacak şartları sağlamakta zorlanmışlardır816. Oysa Nea
Smyrna’nın inşasında, kentin kamu yapıları, konut alanları ve tüm sistemi birbirine
bağlayan yolları tasarlanırken topografyaya bağlı hidrolik faktörlerin hesaba katıldığı
anlaşılmaktadır. Kentin oturduğu alan ve bu alanı çevreleyen yükseltilerin rastlantı
eseri seçildiklerini söylemek güçtür. Smyrna’ya ulaştırılan suların çeşitliliği ve bu
suların kent sınırlarına ulaştıktan sonraki taksiminde gözetilen hydro-mühendislik
dikkate alındığında kaynağın daha öncede dile getirilen yeni yerleşim yerinin
belirlenmesindeki ekonomik ve savunmaya dayalı askeri olgular kadar etkili olduğu
aşikardır.
Kaynak ve castellum arasındaki mesafenin nasıl geçildiği kadar suyun taksim
haznesinden çıkıp ulaşabileceği maksimum etki sahasına ulaşabilmesi için
yükseltinin makul seviyelerde tutulabildiği bir planlama da önemlidir. Bu gelişi güzel
olgunlaşmayan, çevrede sistemi besleyecek yeterli suya sahip mevcut kaynakların bir
planının çıkarıldıktan sonra Smyrna’yı kuşatan yükseltilerin üst değerlerinin
belirleyici olduğu bir elemeye gidilerek kaynakla hedef arasındaki ideal
korelasyonun tesis edildiği bir projedir. Mühendislik sorumluluğun ve inşaat
planlamasının yanı sıra bu iş kent meclisinin karşısına ister istemez kaynak tespiti,
tespit edilen alanla kent arasındaki mesafe, bu mesafenin zaman, işçilik ve parayla
çarpılması gibi parametrelerle gelecektir. Bu durum Hellenistik Nea Smyrnası’ndan
Pax Romana’nın etkisinde refahın üst sınırlarına dayanan Smyrna’ya ve hatta Bizans
ve Osmanlı Dönemleri kent planlamasının en büyük gider kalemi olmuştur.
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Smyrna'nın Roma Dönemi’nde ulaştığı muazzam refah ve bunun sonucu
olarak başlayan kapsamlı yapı programları büyük ölçüde toplanan yerel ölçekli
yardımlarla finanse edilmekteydi817. Dmitriev’in tespitine göre Smyrna’nın 178
depreminden hemen sonra kısa sürede imar edilmesi ve erken 3. yüzyılda Asia’nın en
güzel kenti olma yönündeki iddiasını olanaklı kılan şey aslında İS ilk iki yüzyıl
içinde Smyrnalı varsılların prestij ve nüfus sahibi olmak adına şehirlerine para ve
hizmetler bağışlamalarına dayanmaktadır818. Yerel varsılların kent içindeki
konumlarını

yükseltmek

adına

yaptıkları

bağışlarda

ne

kadar

cömert

olabileceklerinin Smyrna’daki en iyi örneklerinden biri İS 124’de Hadrianus’un
şehirdeki yapı faaliyetleri için yaptığı 2.5 milyon drahmilik819 yardımın ardından
bağışların listelendiği mermer stelde yer alan isimlerin fazlalığıdır820. Kentin
yukarıda kısaca aktarılmaya çalışılan bu özelliği İS 1. yüzyılda girişilen büyük su
iletim alt yapı faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve bakımlarından doğan maliyetin
nasıl karşılandığını açıklamaktadır. İS 2. yüzyıl Cicero’nun Batı Anadolu’yu refah
sahibi ve zengin olarak tanımladığı, Roma’nın yeni alışkanlıkların getirdiği
zaruretlerden biri olan yüklü kaynak kullanımlarını karşılayacak refah, barış ve
teknolojiye sahip olduğu821 ve kentin su iletim alt yapısının doruğa ulaştığı bir
dönem oldu.
İS 178 depreminin ardından Pagos yamaçlarındaki kaynakların etkili bir
şekilde kullanımı için derleme yapıları oluşturularak, Sütveren Ana ve Agora
Kanalları’nın bir parçası olduğu kanallar vasıtasıyla kente su iletim ve drenaj
şebekelerine kazandırıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kanal ağının bazı
bölümlerinin hala ayakta olduğu ve birçok bölümünün çökmüş olmasına karşın hala
işlediği anlaşılmaktadır. Smyrna su kanallarının, inşa edildikleri İS 2. yüzyıldan
sonra Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetleri altında kullanılmaya devam
ettiği yapılan tadilatların strüktürler üzerinde bırakmış oldukları izlerle de sabittir.
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Yamaçlar üzerinde yer alan kaynaklar Smyrna için büyük lütuf olmakla birlikte
gerekli alt yapının oluşturulamaması durumunda kentin en büyük problemlerinden
biri olduğu açıktır. Bunun nedeni yağmur suları ile birleşen taban suyunun
yamaçlardaki yapıları ve liman çanağını beraberinde taşıdığı toprak, çakıl ve
alüvyonlarla tehdit etmesidir.
İS 3. yüzyıldan itibaren nüfus sahibi kişilerin hayır amaçlı yaptıkları
yardımları belirgin biçimde azalmaya başladı822. Bizans Dönemi’nin başında
Roma’nın tesis etmiş olduğu alt yapı ve gelenek devam ettirilmeye çalışılmaktaydı.
Su iletimi büyük ölçüde var olan iletim hatlarına bağlıydı. Örneğin Ephesos’un
Bizans Dönemi’ndeki kentsel altyapı işleyişine bakıldığında öncül Yunan ve Roma
yapısal oluşumlarının kullanıldığı ve yerleşimin su ihtiyacı için yeni su yolları ve
kanallar inşa etmek yerine mevcut sisteme işlerlik kazandırılmaya çalışıldığı
görülmektedir823. Ancak bu Smyrna’da Bizans Dönemi’nde herhangi bir alt yapı
yatırımının söz konusu olmadığı anlamına gelmemektedir. Weber’in 19. yüzyılın
sonunda izlerini takip edebildiği ve ilgili bölümde açıklanan Bizans su iletim hattının
kentte inşa edilmiş iletim yapılarını kısmen taklit eden mütevazi ölçekli bir proje
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Smyrna’da yeni su tedarik sistemlerinin inşa
edilmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Agora Batı Potiko’da tesis edilmiş olan
sarnıç/rezervuar yapısı kentin Bizans Dönemi’nde su tedarikini mevcut koşullara
göre yeniden ele alan tutumunun en belirgin örneklerinden biri olarak günümüzde
halen ayaktadır. Yamaç sularını büyük maliyetli projeler ile çözme noktasında
sıkıntılar yaşan kent Agora’nın bodrum seviyesinde oluşturduğu birimle hem kentin
su ihtiyacını karşılıyor hem de ciddi bir statik problem haline gelen taban suyunu
drenaj sistemine kazandırıyordu.
Kent İS 4. yüzyılda pek çok karışıklığa rağmen konumu, stratejik limanı,
şarap, zeytinyağı ve tahıl üretimi açısından Asya Eyaletleri içindeki konumu ile
güçlüydü824. Şehir İS 7. yüzyılda Arap akınlarından bölgedeki diğer pek çok kent
gibi etkilenmiş ve ekonomik anlamda çöküntüye sürüklenmiştir ancak tarımsal
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potansiyeli sayesinde ayakta kalmayı sürdürmüştür

825

. Bu durum bölgedeki pek çok

kentin su yapılarını işlemez hale getirirken Smyrna yeni eklentiler ve mütevazi
projeler ile halka hizmet etmeyi sürdürmüştür.
Anadolu'daki ilk Türk-İslam Dünyası su yolları Roma ve Bizans
Dönemleri’ne nazaran daha kısıtlı bir tablo ortaya koymaktaydı. Bu durum, şehirli
toplumdan ziyade kırsal nüfusun çoğunlukta olmasına bağlanırken yeni inşa
faaliyetlerinin kısıtlı olduğu gözlemlenmektedir826. Ancak Anadolu’da Osmanlı
egemenliğinin hakim kılınmasının ardından Osmanlıların Bizans Dönemi’ne ait su
iletim hatlarını tamir ettiği ve Roma sistemlerinin işleyiş prensiplerini benimsemiş
yenilerini inşa ettiği görülmektedir827. Su tedarik sistemlerinin çöktüğü ve salgın
hastalıkların Avrupa’yı sardığı dönemde İslam’ın emirleri doğrultusunda gelen
kişisel hijyen ve toplumun hassasiyetlerini gözeten iradenin tesis ettiği gelişmiş su
yolları Avrupa’nın 19.yüzyıla kadar kazanamadığı teknik alt yapıları kentlere
kazandırmıştır828.
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Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.41

Şekil 77: İskele ve Kemer Kalıbı Hatıl Delikleri

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi
Şekil 78: Destek Payandalarından Bir Görünüş

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.42

Şekil 79: Kuzey Duvarı Üzerinde Yer Alan Merdiven Açıklığı

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi
Şekil 80: Güney Duvarı Üzerinde Yer Alan Pişmiş Toprak Künk

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.43

Şekil 81: Sarnıç Yapısı Üst Örtüsü Üstünde Su Toplama Havuzları

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 82: Batı Portiko Sarnıç Planı

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.44

Şekil 83: Devşirme Olarak Kullanılan Mimari Unsurlar

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 84: Batı Portiko Sarnıç Duvarları Üstündeki Sıva İzleri

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.45

Şekil 85: Sarnıç 2-B Batı Duvarı Üzerinde Yer Alan İlk Açıklık

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 86: Sarnıç 2-B Batı Duvarı Üzerinde Yer Alan İkinci Açıklık

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.46

Şekil 87: Sarnıç 2-B Doğu Duvarı Üzerinde Yer Alan Açıklık

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 88: Sarnıç 2-B Doğu Duvarı Üzerinde Yer Alan Kapı/Açıklık

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.47

Şekil 89: Sarnıç 3 Mekanın Ortasından Geçen Künk Hattı

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 90: Künk Hattının Sarnıç 3 Mekanın Terk Ettiği Nokta

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.48

Şekil 91: Batı Portiko Sarnıç Zemin Kotları

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 92: Günümüzde Suyun Batı Portiko İçindeki Yönelimi

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.49

Şekil 93: Heyelan Riski Nedeniyle Boşaltılan Altay Mahallesi

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 94: Bazilika 1. Galeri Destek Duvarları Önünden Geçen Kanal

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.50

Şekil 95: Doğu Portiko Ve Bazilika'nın Kesiştiği Noktada Düzenleme

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi
Şekil 96: Batı Portiko 3. Galeriye Batı Duvarında Yapılan Müdahale

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.51

Şekil 97: Didier Laroche'un Batı Portiko Sarnıç Planı

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 98: Faustina Kapısının Güneybatısından Geçen Kanal

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.52

Şekil 99: Sarnıç 1 Yapısı İle 2 Yapısı Arasındaki Akışı Düzenleyen Künk

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 100: Sarnıç 2-B Yapısının Güney Duvarı Üzerindeki Açıklık

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.53

Şekil 101: 2-A Yapısının Bir Bölümünü İşgal Eden Kanal

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi
Şekil 102: Sarnıç 1-A Yapısının Kuzey Sonunda Yer Alan Tali Kanal

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.54

Şekil 103: 1-A Yapısında Kanal Üzerindeki Birikim

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi
Şekil 104: Tıkanmanın Olduğu Alana Batı Yönden Açılan Kanal

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.55

Şekil 105: 3. Galeride Tespit Edilmiş Kuzey-Güney Doğrultulu Kanal

Şekil 106: 3. Galeride Tespit Edilmiş Kuzey-Güney Doğrultulu Künkler

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.56

Şekil 107: 2. Galeride Tespit Edilmiş Doğu-Batı Doğrultulu Künkler

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 108: 1.Galeride Tespit Edilmiş Doğu-Batı Doğrultulu Künk Hattı

ek s.57

Şekil 109: 1.Galeride Tespit Edilmiş Doğu-Batı Doğrultulu Kanal

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 110: 1.Galeride Tespit Edilmiş Taş Bağlantı

ek s.58

Şekil 111: Hamam Yapısı Caldarium Mekanı

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 112: Hamam Yapısına Ait Praefurnium

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.59

Şekil 113: Caldarium Bölümü İle Tepidarium Bölümünü Ayıran Duvar

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 114: Caldarium Mekanının Altında Tespit Edilen Tonozlu Galeri

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

ek s.60

Şekil 115: Tepidarium Mekanının Altında Tespit Edilen Tonozlu Galeri

Kaynak: Smyrna Antik Kenti Kazı Arşivi

Şekil 116: 20. Yüzyılın Başında Agamemnon Kaplıcaları

Kaynak: Ersoy, s. 43

ek s.61

