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ÖNSÖZ 

Bilim, insanoğlunun merakı ve evreni idrak etmeye çalışması 

sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla gelişme göstermiştir. 

İnsanoğlunda bulunan merak duygusu nedeniyle ve İnsanoğlunun Ne? 

Nedir? Sorularına cevap bulmak için göstermiş oldukları uğraş 

İnsanları araştırmaya itmiştir. Bilim hem insanların evreni anlama 

ihtiyacını gidermiş hem de pratik olarak insan yaşamını kolaylaştırıcı 

bazı gelişmeler sağlamıştır. Kalıplaşmış fikirler ve inançlarla hiç bir 

şekilde bağdaşmayan, son derece güçlü bir düşünme yöntemi olarak 

bilinen bilim, “sistemli bilgiler bütününe” dönüşmüş, zihinsel düşünme 

yoluyla; güvenilir olan gözlem ve deneylerden hareketle olguları ve 

olgular arasındaki ilişkileri sebep-sonuç şeklinde açıklamaya 

çalışmıştır 

Sosyal bilimler ise; bir bilim dalı olarak İnsanı ve toplumu anlamanın 

anahtarı şeklinde tanımlamak mümkündür. Sosyal bilimler, kendini 

açıklamanın, geçmişi mantıksal bir zemine oturtmanın, bugünü 

anlamanın ve geleceği kurmanın temelini oluşturan bir bilim dalıdır. 

Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu geçişlerinde sosyal 

bilimler alanındaki değişimler önemli bir paya sahiptir. Araştırmacılar 

tarafından Sosyal bilimler alanıyla ilgili yapılan her bir çalışma 

toplumların geleceğini inşa etme anlamında önemli bir paya sahiptir. 

Sosyal Bilimlerin farklı alanlarında oluşan bu çalışmanın ortaya 

çıkmasını sağlayan Şırnak Üniv., İlahiyat Fakültesi, Doç. Dr. Nurullah 

Agitoğlu: Teorik Anlamı ve Pratik Değeri Bakımından İhtilafu’l-

Hadis'te Bir Çözüm Yöntemi: Tevakkuf; Harran Ünv., Fen Edebiyat 
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Fakültesi, Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Serdar Aytaç: Karstik Tehlike 

Kavramı Ve Harran Ovası’nın Karstik Tehlike Açısından İncelenmesi; 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dr. Öğr. 

Üyesi Mehmet Çakır: Eşitsizlik mi Yanlış Yoksa Yoksulluk mu Kötü? 

Brian Barry Ve Sosyal Adaletin Kuramsal Açmazları Üzerine Bir 

Değerlendirme; Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Dr. Öğr. 

Üyesi A. Esra Bölükbaşı Ertürk: Ulaşım Dışında Farklı İşlevsel 

Özelliklere Sahip Köprüler Üzerine Bir Değerlendirme adlı 

çalışmalarıyla bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Bu 

çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sunan tüm emekçi yazarlarımıza 

şükranlarımızı sunuyoruz.  

Editör:  Dr. Kazım KARTAL 
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BÖLÜM 1 

TEORİK ANLAMI VE PRATİK DEĞERİ 
BAKIMINDAN İHTİLAFU'L-HADİS'TE BİR ÇÖZÜM 

YÖNTEMİ: TEVAKKUF∗ 

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU1 

                                                            
∗ Bu çalışma, 29 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenen 4. 
Uluslararası Gap Sosyal Bilimler Kongresinde sunulan tebliğin makale formatına 
getirilmiş halidir. 
1 Şırnak Üniv., İlahiyat Fak., Hadis Anabilim Dalı, Şırnak, Türkiye 
nurullahagitoglu@gmail.com  
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GİRİŞ 

Hz. Peygamber’in (sas) vefatından sonra nassları anlama noktasında 

kendisine soru sorup çözüm istenecek bir merci kalmamıştı. Bu 

yüzden ilk dönemlerden itibaren Müslümanlar, dinin temel 

kaynaklarını anlama çabası içerisine girmişlerdir.  

Kur’ân’ı anlama gayesiyle tefsir ilmi ortaya çıktığı gibi, sünneti 

anlama amacıyla da ilmî çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda hadis 

şerhi, garîbü’l-hadis, esbâbu vürûdi’l-hadis ve muhtelifu’l-hadis gibi 

ilim dalları ortaya çıkmıştır.  

Hadisler arasında var olduğu düşünülen çelişki ve tenakuzların 

giderilmesi amacını taşıyan Muhtelifu’l-hadis, müstağni 

kalınamayacak bir ilim dalıdır. Nitekim bu sahada İmam Şâfiî (ö. 

204/820) ile başlayan eser telifi (Bkz. Şâfiî, 1990) günümüze kadar 

ilmî çalışmalarla devam etmiştir.  

Muhtelifu’l-hadis, ancak hadîs ve fıkıh ilmini kendinde bir araya 

getiren ve Arap dilinin ince manalarında kapsamlı bilgi sahibi olan 

âlimlerin hakkını verecekleri bir ilimdir. ( Kudât, 2018: 145) 

Muhtelifu’l-hadîs, aynı zamanda müşkilu’l-hadîs olarak da 

isimlendirilir. Sahih olan görüşe göre, muhtelifu’l-hadîs ile müşkilu’l-

hadîs ilimlerinin arasını ayırt edenlerin aksine, ikisinin arasında 

herhangi bir fark yoktur. Bazı âlimler, muhtelifu’l-hadîs ilmini bir 

hadîsin başka bir hadîse muhalif olmasına; müşkilu’l-hadîsi ise bir 

hadîsin âyete, akla, hisse ve vakıaya muhalif olmasına has 
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kılmışlardır. Bazıları da müşkilu’l-hadîsin muhtelifu’l-hadîsten daha 

kapsamlı olduğu görüşünü benimsemişlerdir. (Kudât, 2018: 118) 

Hadislerin tearuzu problemi öteden beri hadis ilminin en zorlu 

konularından biri kabul edilmiştir. Tarih boyunca, hadislerde görülen 

ihtilaf ve tearuzun tespiti, sebepleri ve çözümü için birçok yöntem 

geliştirilmiş, bu konuda özellikle fıkhî mezheplerin farklı yaklaşımları 

ortaya çıkmıştır. Her mezhep kendi anlayışı doğrultusunda bu soruna 

çözüm aramıştır. (Uzundağ, 2017: 160) Aslında bu yönüyle kaynakları 

farklı anlama ve yorumlama, değişik mezheplere ve görüşlere yol 

açtığı gibi, farklı mezhep ve meşrebe mensubiyetin de değişik anlama 

ve yorumlamaya sebep olabildiği görülmektedir. Burada çift taraflı bir 

etkileşimin meydana geldiği söylenebilir. 

Muhtelifü’l-hadiste birbiriyle çelişiyor gibi görünen rivayetler 

arasında bir çözüme kavuşmak için bazı yöntemler uygulanmıştır. Bu 

yöntemler hususunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.  

-Muhaddislerin yaklaşımına göre, aşağıdaki sıralama şeklinde 

dört yöntem vardır:   

1- Cem’ 2- Nesh. 3- Tercih. 4- Tevakkuf veya Hadîsi Reddetme.  

-Usûlcülerin çoğunluğunun görüşüne göre, sırasıyla aşağıdaki 

metotlar uygulanmıştır:   

1- Cem’ 2- Tercih. 3- Nesh. 4- Hadîsi reddetme veya iki 

hadisten birini seçme ya da her bir hadisi birer defa kabul etme.  
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-Hanefî âlimlerin görüşü ise şöyledir:  

1- Nesh. 2- Tercih. 3- Cem’ 4- Tesâkut (Geniş bilgi için bkz. 

Çakan, 2000: 161-162; Kudât, 2018: 130; Ayrıca krş. Şınkîtî, 

1424: 175) 

Bu çalışmamızda muhtelifu’l-hadis’in çözüm yollarından biri olan 

tevakkuf üzerinde duracağız. Tevakkufun bir yöntem olarak kabul 

edilip edilmediği ile ilgili tartışmalar çerçevesinde onun metot değeri, 

gerekli olup olmadığı ve bu alanın dışında daha geniş bir kavram 

olarak İslam’ı anlamaya yönelik ilimlerde kullanılışını ele alıp 

değerlendirme yoluna gideceğiz.  

1. İhtilâfü’l-Hadis’te Bir Çözüm Yolu Olarak Tevakkuf 

Bu bölümde tevakkuf terimi ve benzer anlamlar taşıyan bazı ıstılahlar 

üzerinde durulacaktır. Durmak, beklemek anlamlarına gelen tevakkuf 

kelimesi, hadis ıstılahı olarak aralarındaki tezat için bir çare 

bulunamayan hadislerin hepsiyle, bir çözüm bulununcaya kadar amel 

edilememesi durumunu ifade eder. (Demir, 2011: 579: Aydınlı, 2011: 

319) 

Tevakkuf kelimesi, aslında başka şer‘î ilimlerde de kullanılmaktadır. 

Ancak işletilişi ve metot değeri hakkında bir kapalılık olduğunu da 

unutmamak gerekir. Örneğin, Ebû Hanife (ö. 150/767) Allah’ın 

sıfatlarının ezelî oluşunda vakf edenin kâfir olacağını vurgulamıştır. 

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) ve Ebû’l-Hasen el-Eş’ârî (ö. 324/935-

36) Halku’l-Kur’ân konusunda tevakkuf edenleri eleştirmişlerdir. Usûl 
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âlimleri, mücmel lafzın anlamını belirlemede, eşit derecedeki muârız 

nassların arasında tercih sebebi bulunamamasında, umum lafızların 

tahsisi, istisnası gibi durumlarda ve hakkında nass olmayan konularda 

tevakkufu bir alternatif olarak dile getirmiştir. Hadis âlimleri de 

tevakkufu, muârız hadisler arasında cem‘, nesh ve tercih metotlarının 

geçersiz olması durumunda uygulanacak bir yöntem olarak görmüştür. 

(Geniş bilgi için bkz. Çakır, 2018: 626-641) Bu yönüyle tevakkuf 

kavramının hadis ilminin sınırlarını aşan geniş bir anlam yelpazesine 

sahip olduğunu görmekteyiz. 

İslam hukukunda bazen deliller arasında ilk bakışta zahiren zıtlıklar 

var gibi görünür. Buna tearuz denir. Ancak itikad, ibadet, ahlak gibi 

dinin temel konularıyla ilgili olarak Kitap ve Sünnette tearuz olmaz. 

(Serahsî, Trs.: 2: 12) Tearuz bir meselenin mahiyetiyle de ilgili olmaz, 

detayı ile ilgili olur. İki delil arasındaki öncelik-sonralık münasebeti 

ile maksadın veya kıyasın mukaddimelerinin yanlış anlaşılması gibi 

şeyler tearuzun başlıca sebepleridir. (Abduşşekur, 2017: 2: 152)  

Tearuz, deliller arasında tercih yapma gibi bir kısım metotlarla 

giderilir. (Serahsî, Trs.: 2: 12; Güleç, 1989: 475) 

Öte yandan hadis ilminde tevakkufun muhtelifu’l-hadis dışında 

kullanıldığına da şahit olmaktayız. Zira Hadis âlimleri tevakkufu 

bazen râvi odaklı konularda ele almışlardır. Burada tevakkufu, meçhul 

râvî’nin rivâyetini kabulde tercih edilen yöntemlerden biri olarak 

değerlendirmişlerdir. (Sehâvî, 2003: 2: 32) Tevakkufu bu anlamda ele 

aldığımızda bazen râvilerin ne doğrulukları ne de yalancılıkları 

hakkında kesin bir hüküm vermek mümkün olmayabilir. Bu takdirde, 
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bunların haberlerini makbul sınıfına veya merdûd kısmına sokacak 

herhangi bir karinenin bulunup bulunmadığı araştırılır. Eğer, böyle bir 

karine de mevcut değilse, bu çeşit haberler üzerinde tevakkuf edilir. 

Bir haber üzerinde tevakkuf etmek, o haberle amel etmemek, bir başka 

ifade ile o haberi delil olarak kullanmamak demektir. Üzerinde 

tevakkuf olunan haber, aynen merdûd haber gibidir; ancak onun 

merdud sayılması, onda ret sıfatının kesinlik kazanmış olması 

dolayısıyla değil, kabulünü gerektiren bir sıfatın bulunmaması 

dolayısıyladır. (Geniş bilgi için bkz. Koçyiğit, 1980) 

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde çözüm yollarından (cem’ 

ve te’lif, tercih, nesih) biriyle tearuz halledilemiyorsa, son çare olarak 

tevakkufa başvurulur. (Yılmaz, 2012: 107-130) Tevakkuf, bir karara 

varmaksızın beklemek ve bekleme sürecinde de araştırmaya devam 

etmektir. (Martı, 2016: 140) Tevakkuf, hadisler arasındaki muarazanın 

çözümüyle ilgili yöntemlerin sıralama ve işlem bakımından son 

basamağını teşkil eder. Tahyir ve tesakut ıstılahlarıyla da dile getirilen 

tevakkuf, çelişkili/ihtilaflı görünen hadislerin hiçbiriyle amel etmemek 

ve herhangi biriyle amel etmeyi gerektirecek bir gerekçe ortaya çıkana 

kadar beklemektir.(Çakan, 2000: 219; Aydınlı, 2011: 318-319; 

Apaydın, 2018: 145, 181) Bu yöntem bazen ‘terk’ terimiyle de ifade 

edilmiştir. (Aydınlı, 2011:  318) Ancak yukarıda belirtilenin aksine 

tahyir ve tesakutu farklı tanımlayanlar da bulunmaktadır. Buna göre, 

tahyir’in aslında, bazen biri ile bazen diğeri ile amel etmek manasına 

geldiği ve amelsizlik anlamına gelen tevakkuftan ayrıldığı 

belirtilmiştir. (Çakan, 2000: 220) Tesâkut ise, birbiriyle çelişen iki 
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delilin delil olmaktan düşmesi ve onlardan daha aşağı derecede olan 

delil ile veya hiç hüküm vârid olmamış gibi ilk hale göre istidlâl 

edilmesidir. Bu hususta تساقطا تعارضا  “iki delil teâruz etti ve ikisi de 

hükümden düştü” sözü meşhurdur. (Aslan, 2006: 145.) 

Tevakkuf edilecek hadis bulunmadığını ileri sürerek tevakkufun bir 

çözüm metodu olamayacağını söyleyenler olsa da bu metodu usul 

bakımından uygulayanlar daha çoktur.  Tevakkuf, rivayetleri terk etme 

manasına gelmeyip rivayetlerden birini tercih edecek bir delile 

ulaşıncaya kadar beklemektir. Her iki rivayeti birbirine muzdariptir 

diye terk etmek caiz görülmemiştir. Çünkü rivayetlerin terki onların 

olmadığını kabul etmek manasına gelir. Tevakkuftan sonra bir âlimin 

tercih için bulacağı delil o rivayeti tercih etmeye yeterli olursa 

tevakkuf sona erer. (Yılmaz, 2012: 107-130) Bu itibarla, tevakkuf 

aslında bir çözümden ziyade, çözümü beklemeyi ifade eder.   

Tevakkuf, hadis ilminde geçtiği gibi tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerinde 

de geçmektedir. Fıkıh usûlü eserlerinde tevakkuf üzerinde 

durulmaktadır. Bütün bu ilimlerde yer alan tevakkuf, birbirine yakın 

manalar taşımaktadır. Buna göre şu üç anlam ortaya çıkmaktadır:  

1) Bir  şeyin bilinmesinin başka bir  şeyin bilinmesine veya 

varlığının başka bir şeyin varlığına bağlı olması. “Bir söz ile 

neyin kastedildiğinin bilinmesi, sözün sonuna tevakkuf eder” 

veya “namazın geçerliliği abdestin varlığına tevakkuf eder” 

cümleleri gibi.  
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2) Herhangi bir konuda delillerin tearuz etmesi veya yetersiz 

olması vb. nedenlerle kararsız kalmak. Bu tevakkuf türüne fıkıh, 

kelam, tefsir, hadis ve fıkıh usûlü gibi pek çok disiplinde 

rastlamak mümkündür. Mesela Abdullah b. Ömer’in kendisine 

sorulan on meseleden sadece birini cevaplayarak diğer dokuzuna 

“bilmiyorum” cevabını verdiği; Ebû Hanife’nin (ö. 150/767) on 

civarında meselede tevakkuf ettiği, İmam Malik’in (ö. 179/795) 

sorulan kırk sekiz sorudan otuz ikisine “bilmiyorum” dediği vb. 

nakledilir. Tevakkufun bu türü, hususi bir tavır olmaktan ziyade, 

delillerin tearuzundan veya delil yetersizliğinden ya da delil 

yokluğundan kaynaklanan bir sonuçtur.   

3) Bir usûlcünün herhangi bir usûl meselesinde prensip hükmü 

koymayıp hükmü karineye bağlaması. (Geniş bilgi için bkz. 

Güman, 2012: 139-173) 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere tevakkuf yöntemi 

hadis ilminde biraz ihmal edilmiş ve üzerinde fazla durulmamış gibi 

görünmektedir. Usûlcüler, fıkıh usulünün pek çok meselesinde 

tevakkuf sözcüğünü kullanmışlardır. Hadisçilerin ise genelde bunu bir 

yöntem olarak kabule pek yanaşmadıkları, sadece teoride geçerli olup 

kendisine örnek gösterilemeyeceğini ifade etmeleri dikkat çekmekte 

ve tartışmaya kapı aralamaktadır.  
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2. Tevakkuf’un Uygulanma Durumu ve Hakkında Tartışmalar 

Tevakkufun pratik yönünün zayıf olduğunu ifade edenler 

bulunmaktadır. (Çakan, 2000: 219) Hatta tevakkufun belli bir çözüm 

yolu değil, çözümsüzlük olduğunu iddia eden Çakan, sadece sistemin 

nazari planda tamamlanabilmesi için gerekli bir yöntem olduğunu dile 

getirmektedir. (Çakan, 2000: 2019) İbn Hacer bu konuda tevakkuf 

yapılan rivayetlerin merdud durumunda olduğunu belirtmektedir. (İbn 

Hacer, 2000: 51) Kanarya da, İmam Şâfiî’nin İhtilâfü’l-Hadis’inde 

tevakkufa rastlamadığını, dolayısıyla onun ihtilafü’l-hadis 

metodolojisinde tevakkufa yer olmadığını belirtmiştir. (Kanarya, 

2017: 185-186) 

Bazı âlimler, tevakkufa pratikte veya vakıada yer olmadığını 

kastederek, tevakkufu gerektirecek şekilde mütearız olduklarında 

ittifak edilen iki hadis bulunamayacağını ifade etmişlerdir. Çakan da 

aynı kanaattedir. (Çakan, 2000: 220) 

Tevakkuf aslında muhtelifü’l-hadisin sınırlarını aşan geniş bir kavram 

olarak kabul edilebilir. Nitekim Apaydın, bu anlamda tevakkufla 

beraber “temkinli güven” kavramını kullanmaktadır. (Apaydın, 2018: 

29) Tabi burada hem ihtiyatı elden bırakmama hem de temkinli güven 

diyerek rivayete değer verme anlamı olduğu ortadadır.  

Selefin hadis tenkidindeki ihtiyat ve titizliklerinin bir göstergesi de 

tevakkuftur. Tevakkuf hadisi, metin ve sened yönünden tenkid için 

yeterli veri bulunmadığında değerlendirmeyi ertelemek ve askıya 

almak, yeni veriler elde edinceye kadar araştırmaları sürdürmek 
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şeklinde açıklanabilir. Günümüzde tevakkuf kavramı sanki unutulmuş 

gibidir. Polat’ın ifadesiyle, tenkitçilerde aşırı bir kendine güven 

hâkimdir. Sorgulayıcı bir zihin her şeyden önce kendini 

sorgulamalıdır. İlim genişledikçe ‘acaba’ların artacağı kesin yargıların 

azalacağı her ilim erbabının yaşadığı bir tecrübedir. (Polat, 1993: 69) 

Bilhassa tevakkufun bu yönü veya bu anlamı üzerinde durulmasının 

faydalı olacağı kanaatindeyiz. Acele karar vermeden emin adımlarla 

ilerlemenin ilmî alanda sağlayacağı katkı izahtan varestedir. Günümüz 

araştırmacılarının -özellikle de nasslar üzerinde anlama ve yorumlama 

ameliyesi gerçekleştirenlerin- bu temel ilkeden taviz vermemesi önem 

arz etmektedir. 

Muhtelifu’l-hadis ilmindeki çerçevesiyle tevakkufa dönecek olursak; 

İbn Hacer (ö. 852/1448), başka bir âlimin bulacağı tercih sebebinin 

tevakkuftan kurtulmaya yeterli olacağını ve bunun da normal 

karşılanması gerektiğini belirtmiştir. (İbn Hacer, 2000: 51; Çakan, 

2000: 219) Sehâvî de (ö. 902/1496) konuyla ilgili şu açıklamayı 

yapmıştır: “Müctehid tercihe gidecek bir gerekçe bulamadığında ya 

kendisi veya âlimlerden bir başkası için bir tercih nedeni ortaya çıkana 

kadar mütearız iki hadisle de amel etmekten geri durur, tevakkuf eder. 

Zira kendisine kapalı kalan bir gerekçe başka biri tarafından 

bilinebilir. Nitekim “Her ilim sahibinin üstünde başka bir âlim daima 

vardır.” (Yusuf, 12/76) ayeti bu hususta yol göstericidir. (Sehâvî, 

2003: 4: 70)  

Birbirine zıt makbul rivayetlerle amel etme problemi de önümüze 

çıkmaktadır. Böyle bir durumda mütearız iki rivayetten biri ile amel 
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edilebileceğini söyleyenler olduğu gibi, bir rivayet ile bir vakit diğeri 

ile başka bir zamanda amel edilebileceğini söyleyenler de olmuştur. 

(Sehâvî, 2003: 4: 70) Ancak böyle bir yol takip etmenin çok da tutarlı 

olmadığı ve çözüm üretemeyeceği açıktır. Burada durum netleşene 

kadar beklemek en ihtiyatlı yol gibi görünmektedir. Bu bekleme işi de 

tevakkuftan başka bir şey değildir.  

Hadislerin tespitinde bütünsel yaklaşım tezinin sahibi Apaydın, 

yönteminin değerlendirme yapısı bakımından rivayetleri dört 

kategoriye ayırdığını ifade etmektedir: Kabul edilenler, Tevakkuf 

edilenler, Reddedilenler ve Değerlendirilmemiş olanlar. (Apaydın, 

2018: 315) Bu durum da tevakkufun geniş anlamına ve birçok ilim 

dalında gerekli oluşuna işaret ediyor gözükmektedir. 

Hadislerin i‘mâlinin ihmâlinden evlâ olduğu prensibini benimseyen 

ulemâ, müteârız iki hadisin her ikisiyle de amel etmeyi mümkün 

kılacak izahlar ortaya koymaya öncelik vermişlerdir. Bu minvalde sarf 

edilen ilmî mesainin, hadislerin kaybına mani olduğu ve Hz. 

Peygamber’in aynı konudaki farklı uygulamalarının fıkhî mezhepler 

vasıtasıyla Müslümanların hayatına intikal etmesini sağladığı 

aşikârdır. (Yamanus, 2016: 150) 

Tevakkuf şu açıdan da değerlidir. Tercih mümkün olmaz ise yeni 

bilgilere ulaşıncaya kadar tevakkuf edilmesi doğru olur. Hz. 

Peygamber’in hadisine karşı edepli davranarak iki hadisi de 

reddettiğimizi veya hükümden düşürdüğümüzü söyleyemeyiz. Zira 

biz, cem’ için uygun bir yöntemi idrak edememişizdir. Bu, iki 
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hadisten birinin rivayetinde kesinlikle bir hatanın var olduğu anlamına 

da gelmemektedir. Bilakis bu konuda kusurun bizden kaynaklı olması 

muhtemeldir. Şu an bize gizli olan tercihin bir çeşidi daha sonra açık 

olabilir. Ayrıca bize saklı olan, bir başkası için açık olabilir. Bu 

yüzden tevakkuf, ihtiyatlı bir yöntemdir. (Kudât, 2018: 131) Tevakkuf 

çözüme sürekli kapıyı açık bırakan bir yaklaşımdır. 

Tevakkufu, hakkında herhangi bir şer‘î delil bulunmayan veya mevcut 

delillerin yeterince açık olmadığı veya bu delillerin cem edilemeyecek 

şekilde teâruz ettiği âyetler hakkında te’vîlden kaçınmak, mevcut 

te’vîlleri kesin mânâ olarak görmemek şeklinde (Çakır, 2018: 640) 

anlamak da mümkündür.  

Tevakkuf, gaybî bilgi içeren konular ile amelî konular arasında farklı 

uygulanır. Gaybî konularda tevakkuf, bir beyâna ulaşıncaya kadar 

devam eder; amelî konularda âhâd bir delile veya ihtiyata bina edilen 

içtihada göre amel edilir, ancak şehadet yönünde tevakkuf devam 

eder. (Çakır, 2018: 641.) 

Buhârî’nin (ö. 256/870), delillerin teâruzu nedeniyle fakihler arasında 

ihtilaflı olan pek çok meselede tevakkuf edip kanaatini ortaya 

koymaktan imtina ettiği ifade edilmiştir. Buhârî, bu tür konularda 

çoğunlukla istifhâm edatı ile oluşturduğu bâb başlıkları altında 

müteârız delillere yer vermekle yetinmektedir. (Sevgili, 2019: 113.) 

Öte yandan İmam Şâfiî, hadisler arası çatışmayı gidermede sırasıyla 

cem’ , nesh ve tercih yoluna başvurmaktadır. O’na göre, şer’î deliller 

arasında çözümsüz bir çatışma yoktur. (Temizkan, 2019: 121.) 
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Müctehid teâruz eden iki nass arasında cem’ ve tevfîk, tercîh ve nesh 

imkanını bulamazsa muteârız nasslardan birini tercihte muhayyerdir. 

Bu durumda olan muteârız delilin her ikisi de kat’î ise kat’îlerde tercîh 

vâki olmadığından her ikisiyle de amel edilmez. Buna karşılık 

muteârız her iki delil de zannî ise başvurulacak prensip tahyîrdir. 

(Aslan, 2006: 146.) 

Birbiriyle teâruz eden iki nass arasında nesh de mümkün olmazsa, her 

iki nass hüccet olmaktan düşer ve her ikisiyle de amel edilmez. 

Bundan sonra o husustaki yerleşik kurala göre amel edilmesi ve olanı 

olduğu şekilde bırakma prensibinin uygulanması gerekir. Bu durumda 

her iki nass “ke en lem yekün (yok)” kabul edilir. Bir kısım bilginler 

ise, tesâkut (teâruz hâlindeki delillerin delillikten düşmesi) prensibi 

yerine, tahyîr metodunun uygulanmasının daha doğru olduğu 

görüşündedir. Bunlara göre bu durumda mükellef, teâruz hâlindeki 

nasslardan istediğiyle amel eder. Tevakkuf (nassın yürürlüğünü 

durdurmak) prensibini savunanlar da vardır. Tesâkut, tevakkuf ve 

tahyîr prensiplerinin, pratikte hemen hemen hiç yeri olmayan, 

tamamen teorik birer çözüm olarak tartışıldıkları kanaatinde olanlar da 

bulunmaktadır. (Dihlevî, Trs.: 294; Çakan, 2000: 222; Aslan, 2006: 

161) 

Reddetmek yerine tevakkuf anlayışı, hadis âlimlerinin olabildiğince 

birçok hadisin delil olarak kullanılmasını sağlayan i’mal merkezli 

bakış açılarının bir tezahürü olarak kabul edilebilir. (Kızıl, 2016: 252)  
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Konuyu biraz daha açacak olursak şu hususlar karşımıza çıkar: Sahih 

hadislerde gerçek anlamda bir teâruzun bulunmadığını söyleyenler 

tevakkuf üzerinde hiç durmamıştır. Hadisler arasında ihtilâflı 

meseleler olsa bile bunun ilk üç aşamada mutlaka çözüme 

kavuşturulacağını düşünenler ise tevakkufun uygulamada yerinin 

bulunmadığını, hatta Kitap ve Sünnet’te cem‘, nesih ve tercih 

metotlarıyla giderilemediğinden tevakkufa mecbur kalınmış tek bir 

örneğin bile yer almadığını belirtmişlerdir. Bununla beraber birbirine 

zıt görünen iki hadis arasında nesih ya da tercih imkânı 

bulunamadığında belirli bir süre beklemenin gereğini vurgulayanlar da 

vardır. (Demir, 2011: 579) Bu sonuncu görüşte olanların temkinli 

davrandıkları ve çözüm beklentisi içerisinde hareket ettikleri 

görülmektedir.  

Tevakkufa mecbur kalınmış bir örnek gösterilemeyeceği iddiası aşırı 

bir iddiadır. Zira bugün tevakkufa mecbur kalınan bir meselede yarın 

çözüm bulunması ihtimal dâhilindedir. Zaten tevakkufun pratik ve 

yararlı tarafının da bu olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla 

daimi surette tevakkuf edilecek rivayet/lerin olmaması normal 

karşılanmalıdır. Çünkü birbiri ile müteârız bazı rivayetler üzerinde bir 

dönem tevakkuf edilip, daha sonra çözüm bulunmuş olabilir. Öyleyse 

sonsuza kadar tevakkufa ihtiyaç duyacak rivayetlerin bulunması 

ihtimalinin çok düşük olmasından yola çıkarak, bunun pratikte 

örneğinin olmadığını söylemek kanaatimizce isabetli bir yaklaşım 

olmasa gerektir. 
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Aşağıda tevakkufa verilecek iki örnek, geniş anlamıyla bu yöntemin 

veya işlemin ihmal edilmemesi gerektiğini bizlere göstermektedir. 

Buhârî “Hz. Peygamber Kendisine Vahiy İndirilmeyen Konularda 

Soru Sorulduğunda ‘Bilmiyorum’ der veya Kendisine O Konuda 

Vahiy İninceye Kadar Cevap Vermezdi…” başlığı altında, Câbir b. 

Abdullah hastalandığında Resûlullah’a “Malım hakkında nasıl 

hükmedeyim, malım hakkında nasıl davranayım?” diye sorduğu 

zaman Resûlullah’ın kendisine miras âyeti ininceye kadar cevap 

vermediğini nakletmiştir. (Buhârî, “İ’tisam”, 8) Buhârî kullandığı bu 

başlıkla Hz. Peygamber’in kendisine vahiy gelmeyen konularda 

tevakkuf ettiğini belirtmiş ve burada verdiği hadislerle de bunun 

örneklerini göstermiştir. 

Hz. Peygamber (sas), Allah’ın Âdem’i altmış zirâ boyunda yarattığını, 

cennete girecek olan herkesin Âdem’in sûreti üzere gireceğini ve 

insanların hilkatinin şu ana kadar hâlâ eksilip durduğunu buyurmuştur. 

(Buhârî, “Enbiyâ”, 1) İbn Hacer “Hilkat hâlâ eksilip durmaktadır” 

ifadesinin, önceki dönemlerde yaşamış Semûd kavminden kalan 

eserlerin durumuyla çeliştiğini ifade etmektedir. Zira bu kavme ait 

olduğu belirlenen meskenlerin durumu, onların boylarının sözü geçen 

bu tedrici kısalmanın gerektirdiği şekilde olmadıklarını 

göstermektedir. Onların yaşadıkları dönemin eski olduğunda şüphe 

yoktur. Aynı şekilde onlar ile Âdem arasında geçen sürenin de 

kendileri ile bu ümmetin ilkleri arasında geçen süreden daha az 

olduğunda da şüphe yoktur. Şu ana kadar açıklanması zor olan bu 

durumu izah edebileceğim güçlü bir açıklama şekli bulabilmiş 
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değilim, diyen İbn Hacer’in, bu konuda tevakkuf ettiği görülmektedir. 

(İbn Hacer, 1379: 6: 367) 

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde son çare olarak müracaat 

edilen tevakkuf, bir karara varmaksızın beklemek ve bekleme 

sürecinde de araştırmaya devam etmektir. (Martı, 2016: 140) Bu 

yönüyle ilmî araştırmalarda ihtiyatlı olmanın, emin adımlarla 

ilerlemenin, acele etmeden farklı ihtimallerin olabileceğinin önemini 

de ortaya koymaktadır.  

SONUÇ 

Hadisler arasında var olduğu düşünülen çelişki ve tenakuzların 

giderilmesi amacını taşıyan Muhtelifu’l-hadis, müstağni 

kalınamayacak bir ilim dalıdır. Muhtelifu’l-hadis, ancak hadîs ve fıkıh 

ilmini kendinde bir araya getiren ve Arap dilinin ince manalarında 

kapsamlı bilgi sahibi olan âlimlerin hakkını verecekleri bir ilimdir. 

Nitekim hadislerin tearuzu problemi öteden beri hadis ilminin en zorlu 

konularından biri kabul edilmiştir.  

Muhtelifü’l-hadiste birbiriyle çelişiyor gibi görünen rivayetler 

arasında bir çözüme kavuşmak için bazı yöntemler uygulanmıştır. Bu 

yöntemler hususunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Hadislerin 

i‘mâlinin ihmâlinden evlâ olduğu prensibini benimseyen ulemâ, 

müteârız iki hadisin her ikisiyle de amel etmeyi mümkün kılacak 

izahlar ortaya koymaya öncelik vermişlerdir. Bu minvalde sarf edilen 

ilmî mesainin, hadislerin zıyâına mani olduğu ve Hz. Peygamber’in 
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aynı konudaki farklı uygulamalarının fıkhî mezhepler vasıtasıyla 

Müslümanların hayatına intikal etmesini sağladığı aşikârdır. 

Tevakkufa mecbur kalınmış bir örnek gösterilemeyeceği iddiası aşırı 

bir iddiadır. Zira bugün tevakkufa mecbur kalınan bir meselede yarın 

çözüm bulunması ihtimal dâhilindedir. Zaten tevakkufun pratik ve 

yararlı tarafının da bu olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla 

daimi surette tevakkuf edilecek rivayet/lerin olmaması normal 

karşılanmalıdır. Çünkü bir dönem tevakkuf edilip, daha sonra çözüm 

bulunmuş olabilir. Öyleyse sonsuza kadar tevakkufa ihtiyaç duyacak 

rivayetlerin bulunması ihtimalinin çok düşük olmasından yola çıkarak, 

bunun pratikte örneğinin olmadığını söylemek kanaatimizce isabetli 

bir yaklaşım olmasa gerektir. 

Selefin hadis değerlendirmelerinde titizliklerinin göstergesi olan 

tevakkuf, hadisi, metin ve sened yönünden tenkid için yeterli veri 

bulunmadığında değerlendirmeyi ertelemek ve yeni veriler elde 

edinceye kadar araştırmaları sürdürmek şeklinde açıklanabilir. 

Günümüzde tevakkuf kavramı sanki unutulmuş gibidir. Tenkitçilerde 

aşırı bir kendine güven hâkimdir. Sorgulayıcı bir zihin her şeyden 

önce kendini sorgulamalıdır. Böylece bazı eksikliklerin farkına 

varılacak ve bazı kurallara geniş bir araştırma yapılmadan sınır 

koyulamayacağı anlaşılacaktır. 

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde son çare olarak müracaat 

edilen tevakkuf, bir karara varmaksızın beklemek ama bekleme 

sürecinde de araştırmaya devam etmektir. Bu yönüyle ilmî 
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araştırmalarda ihtiyatlı olmanın, emin adımlarla ilerlemenin, acele 

etmeden farklı ihtimallerin olabileceğinin önemini de ortaya 

koymaktadır. 
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GİRİŞ 

Karstik alanlarda insanlar ve çevreleri için çeşitli seviyelerde riskler 

mevcuttur (Wilson ve Beck, 1988).  Bu riskler doğal yolla veya insan 

etkisi ile meydana gelen, karstik arazilerin doğasıyla ilişkili olaylardır. 

Bunlar yeraltı ve yerüstünde çökme, oturma, yamaç akmaları, sel gibi 

hızlı gerçekleşen süreçler ile bu süreçlerin  sonucunda oluşan çökme 

çukurları, akiferin suyunu kaybetmesi, yeraltı suyunun kirlenmesi, 

doğal veya yapay göllerin su seviyesinin azalması veya suyunun aniden 

boşalması  gibi olaylar olup; insan hayatını doğrudan veya dolaylı 

etkiler ve sıkılıkla ciddi zararlara neden olurlar (Andreyhouk ve Tyc, 

2013, Waltham ve diğ., 2005).  Karstik bölgelerdeki bu potansiyel 

tehditler, jeolojik yapıdan ve karstik kayaçların doğasından 

kaynaklanır, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ve her türlü altyapı için 

potansiyel tehlike oluşturur (Andreyhouk ve Tyc, 2013).  Bu olaylara 

karstik arazilerde meydana gelmeleri nedeniyle karstik tehlikeli olaylar 

veya karstik afetler de denilebilir. Söz konusu tehlikeler,  sınırlı 

alanlarda gerçekleşse dahi insanlar için doğal afete dönüşebilecek 

potansiyel durumlardır.  
 

Türkiye topraklarının yaklaşık 2/5’lik (%40) kısmı, yaş, stratigrafik ve 

litolojik özellikleri birbirinden farklı olmakla birlikte karstlaşabilir 

kayalardan  (karbonatlar ve sülfatlar) oluşur (Nazik ve Tuncer, 2010). 

Bu yönüyle ülkemiz karstik tehlikelerin görülebilirliği açısından 

oldukça önemli risk taşır. Ancak ülkemizde çeşitli obrukların oluşum 

mekanizmalarını içeren araştırmalar haricinde karstik tehlike kavramı, 

bu tehlikelerin içeriği, önemi ve insan yaşamına etkilerine ilişkin 
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araştırma oldukça azdır.  Oysa son yıllarda İç Anadolu Bölgesi’nde 

Konya Ovası ve çevresinde (Doğan ve Yılmaz 2011, Bozyiğit ve Tapur, 

2009)  Çankırı yöresinde (Gökkaya ve Tunçel, 2019); Ege Bölgesi’nde 

Cuma Ovası’nda (Menderes-Torbalı Civarı), Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde Harran Ovası’nda (Seyrek ve diğ. 2003, Aytaç ve Yetmen, 

2017), Garzan Ovası’nda (Sunkar ve diğ. 2017) karstik tehlikelerin en 

yaygın görülen türlerinden biri olan obruk  (çökme çukuru/çökme 

dolini) oluşumları gerçekleşmiş, söz konusu olaylar zaman zaman 

insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olmuştur.  

Öte yandan ülkemizde yeraltı suyunun aşırı kullanımı, yeraltı suyunun 

yüzeyden sızan sularla kirlenmesi, uygun topografik, stratigrafik ve 

litolojik koşulların bulunduğu karstik alanlarda meydana gelen kütle 

hareketleri, zaman zaman baraj göllerinde meydana gelen kaçaklar,  

ülke genelinde görülen diğer karstik tehlikeler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
 

Bu çalışmada karstik tehlike kavramının açıklanması ve ülkemizin en 

önemli tarım alanlarından biri konumunda olan,  aynı zamanda oldukça 

yoğun nüfus ve yerleşmeye ev sahipliği yapan Harran Ovası’nın karstik 

tehlike açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

kapsamında öncelikle Karstik tehlike kavramı ve çeşitleri üzerinde 

durulacak, akabinde araştırma alanın genel özelliklerine ve karstik 

tehlike açısından durumuna yer verilecektir.   
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1.Karstik Tehlikeler 

Karstik tehlike doğal yolla veya insan etkisi ile meydana gelen, karstik 

arazilerin doğasıyla ilişkili olaylardır. Karstik tehlikeler,  gravitasyonel 

süreçlerin hâkim olduğu gravidinamik tehlikeler (Gravidynamic karst 

hazards), su sirkülasyonu veya su rejiminde meydana gelen şiddetli 

değişim ile ilişkili hidrodinamik tehlikeler (Hydrodynamic karst 

hazards) ve yer altındaki mağara ve boşluklarda biriken zehirli gazlar 

ile ilişki gazodinamik tehlikeler (Gasodynamic karst hazards) olmak 

üzere üç grupta incelenebilir (Andreyhouk ve Tyc, 2013).  
 

1.1. Gravidinamik Karstik Tehlikeler 

Gravidinamik tehlikeler, doğal veya insan etkisine bağlı yer yüzeyinde 

meydana gelen çökmeler, oturmalar (sübsidans) ve bunlara eşlik eden 

kütle hareketleri ile yer altıda mağara ve boşlukların yıkılması, 

pekişmiş mağara içi sedimanlarının çökmesi, boşlukların pekişmemiş 

sedimentle dolması gibi olayları kapsar (Andreyhouk ve Tyc, 2013). 
 

Gravidinamik tehlikelerin en yaygın ve en ciddi tipini; yeraltındaki 

mağara ve boşlukların tavanlarının çökmesi oluşturur.  Dolin oluşumu, 

can kaybına neden olabileceği gibi, binalar, yollar, köprüler, barajlar, 

su kanalları, tüneller ve boru hatları gibi ciddi maliyet gerektiren alt 

yapı unsurları için de potansiyel tehlikedir. Ancak son yıllarda mağara 

tavanlarındaki zafiyete bağlı oluşan çökme dolinleri nadir görülürken; 

daha çok insan etkisine bağlı meydana gelen dolin tipleri (örtü kayası 

çökme dolini,  örtü çökme dolini, sübsidans dolini)  yaygın 

görülmektedir (Waltham ve diğ. 2005).  
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Karstik kayanın üzerini örten az pekişmiş sedimentin insan etkisi ile su 

kaybetmesi sübsidansa bağlı çökme çukuru oluşumunun en önemli 

nedenidir. Çeşitli amaçlarla yeraltından kuyular vasıtası ile su çekilmesi 

veya maden işletmelerinin maden veya taş çıkartmak için 

gerçekleştirdikleri drenaja bağlı su tablasında meydana gelen alçalma, 

karstlaşabilir kayaçların altında hidrolik bir depresyon oluşturur ve 

sonuçta suyun taşıyıcı etkisi/ yüzer desteği kaybolur veya azalır. Ve 

buna bağlı olarak da çökme meydana gelir.  Karstik akiferlerde yeraltı 

su sirkülasyonunda insan etkisi ile hidrolojik koşullarda meydana gelen 

değişiklikler çökme veya sübsidans dolinlerinin oluşumu için oldukça 

elverişli koşulların oluşmasına neden olur. Karstik bölgelerde yeraltı 

suyunun aşırı kullanımı ve madencilik nedeniyle çok sayıda sübsidans 

dolini veya çökme dolini oluşur (Andreyhouk vr Tyc, 2013). Bunların 

genişlik ve derinliği yeraltındaki boşluğun boyutları örtü kayasının türü 

ve kalınlığına bağlı olarak birkaç metre ile birkaç yüz metre arasında 

değişiklik gösterir (Tyc, 1999; Parise ve Gunn, 2007; Waltham ve diğ., 

2005). 
  

Kimyasal çözülmenin çok yüksek oranlarda gerçekleştiği Jips karstının 

görüldüğü alanlarda, karstik tehlikeler, karbonatlı kayaçların olduğu 

alanlara göre çok daha yaygın ve tehlikelidir. Örneğin Ural Dağları’nda  

jips karstının yaygın olduğu bazı bölgelerde dolin yoğunluğu 1km2 ye 

200’ e ulaşmakta ve yılda ortalama her 1km2 de  3 yeni dolin 

oluşmaktadır (Andreychouk  ve Tyc, 2013; Klimchouk ve 

Andreychouk, 1996; Andreychouk, 1996, 1999). Ülkemizde de Jips 
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karstı üzerinde benzeri durumlar mevcuttur. Nitekim Çankırı İli İnandık 

Köyü’nde meydana gelen çökme olayları nedeniyle, köy yerinin 

değiştirilmesine karar verilmiştir (Gökkaya ve Tunçel, 2019). Öte 

yandan Sivas yöresi dünyanın en önemli jips karstı görülen alanlarından 

biri olup burada jipsin çözünmesine bağlı oluşan karstik şekiller 

oldukça yaygın görülür (Günay, 2002). Bu nedenle Bakü Tiflis Ceyhan 

Boru Hattı’nın inşası esnasında olası karstik tehlikeleri önlemek için 

oldukça detaylı zemin etütleri yapılmıştır (Artur ve diğ., 2004).  
 

Yeraltı suyu sirkülasyonunun tuzlu depolara ulaşması yoğun ve yaygın 

çözülmeye neden olmakta ve oldukça tehlikeli olaylara neden 

olmaktadır. Tuzun çözelti madenciliği ile alınması genellikle bölgesel 

sübsidanslara (bölgesel ölçekte devamlılığı olan deformasyonlar) neden 

olur. Tuz madenciliği ve kayalardan tuz depolarının sızması oldukça 

büyük yeraltı boşluklarının oluşmasına neden olur (Andreyhouk ve 

Tyc, 2013). 
 

Maden alanları ve yeraltı suyunun yoğun kullanıldığı alanlarda çok 

sayıda sübsidans dolini,  mühendislik, inşaat ve insan hayatı açısından 

tehlikelere neden olabilir. Dolinlerin çok yoğun olduğu alanlarda arazi, 

karstik badlanse dönüşür. Anakayanın çökmesinin hızlı ve beklenmedik 

karakteri genellikle beraberinde çeşitli fiziksel durumları beraberinde 

getirir. (akustik, aydınlanma, pnömatik, sismik ve hidrodinamik ). Bu 

olaylar beraberinde ayrıca hafif depremler, kayaların parçalanması ve 

buna bağlı kütle hareketleri gibi durumları da getirebilir (Andreyhouk 

ve Tyc, 2013).  

 



 

32 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Önemli bir diğer gravidinamik karstik afet tipini ana kayada belirgin bir 

kırılma çökme olmadan yüzeyin, hafif eğimle ve zaman içerisinde 

fasılalarla alçalması, sübsidansa uğraması oluşturur (Andreyhouk ve 

Tyc, 2013).  Sığ depresyon jips katının görüldüğü ve genellikle 

kayaların az derinlikte çözüldüğü alanlarda meydana gelir (Ford ve 

Williams, 2007). Çökmenin miktarı her yıl milimetre ile metre 

boyutunda değişir. Depresyonların boyutları bazen kilometrelerle 

ölçülür. Subsidans dolinleri daha az tehlikeli ve daha tahmin edilebilir 

afetlerdir.  Çünkü çökmenin aşamalı ve yavaş gerçekleşmesi koruma 

stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır. Su tablasının sığ olduğu 

(yüzeyde/ yüzeye yakın) karstik alanlarda, çökme ve subsidans 

dolinleri ile subsidans depresyonları suyla dolup göller oluşturabilir 

(Andreyhouk ve Tyc, 2013).  
 

Kireçtaşları ve jipsli araziler heyelan, kaya çığları gibi kütle 

hareketlerine oldukça yatkın alanlardır. Ki bu olaylar karstik alanlarda 

çok ciddi tehlikelere neden olabilir.  Kütle hareketleri eğimli yamaçlar 

boyunca veya büyük çökme dolinlerinin kenar kısımlarında meydana 

gelebilir. En tehlikeli kütle hareketleri, kaygan ve geçirimsiz, eğim 

yönünde uzanan şeyl gibi kayaçlardan oluşan tabakaların üzerinde 

bulunan kalın kireçtaşı katmanlarında gerçekleşir.  Böyle koşullar kireç 

taşı katmanlarının kütleler şeklinde eğim yönünde ayrılması için uygun 

koşullar oluşturur ve heyelanlara neden olur. Yoğun yağış ve depremler 

bu tarz kütle hareketlerini tetikler (Andreyhouk ve Tyc, 2013).  
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Mağara tavanlarının çökmesi ve mağara galerilerinin içinin sedimentle 

işgali de yeraltında gerçekleşen gravidinamik afetlerdir. Mağara 

tavanının yıkılma duyarlılığı, mağara tavanının yapısal sağlamlığı ile 

doğrudan ilişkilidir.  Burada tavanı oluşturan tabakaların kalınlığı, 

yoğunluğu, çatlakların durumu ve mağara tavanının altı boş olan 

kısmının genişliği oldukça belirleyicidir. Böyle olaylar mağaraları ilk 

araştıranlar için veya turizm amaçlı mağara ziyareti gerçekleştirenler 

için önemli tehlikelerdir. Turizme açılan mağaraların bu özelliklerinin 

çeşitli bilimsel teknikler ile izlenmesi gerekir. Mağara içlerinin 

sedimentle işgali turizme açılan mağaraların içindeki altyapılar için de 

ayrıca önemli bir tehlikedir (Andreyhouk ve Tyc, 2013).  
 

1.2. Hidrodinamik Karstik Tehlikeler: 

Hidrodinamik afetler, daha çok karstik arazinin yüzeyi ile ilişkilidir. 

Seller, karstik depresyonların su ile işgali, göl ve rezervuarların 

boşalması gibi durumları kapsar. Maden galerileri içerisine karstik 

suların hızlı girişi,  mağaralarda suyun ani yükselmesi (mağara 

araştırmalarında veya turizme açılmış mağaralarda), hidrodinamik 

afetlerin yeraltında gerçekleşenlerine örnektir. Karstik arazilerdeki 

afetler genellikle hızlı ve sıklıkla ölümcül bir şekilde gerçekleşir. 

Ancak, tuzlu suyun karstik akiferlere girmesi veya karstik akiferlerdeki 

suyun bir nedenle kirlenmesi şeklinde gerçekleşen tehlikeli durumlar 

genellikle yavaş gerçekleşir (Andreyhouk ve Tyc, 2005, Parise ve 

Gunn, 2007).  
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Karstik arazilerde seller ve su baskınları genellikle polye gibi düz 

karstik depresyonlarda ve tropikal-subtropikal karstik depresyonlarda 

meydana gelir.  Karstik depresyonların tabanlarının sular altında 

kalması karstik arazilerde oldukça yaygın rastlanan bir durum olup, 

özellikle yeraltı suyunun düdenler vasıtasıyla yüzeye çıkması, 

depresyon tabanlarında bulunan tarım arazileri ve yolların sular altında 

kalmasına neden olur (Andreyhouk ve Tyc, 2013).   
 

 Karstik arazilerde daha tehlikeli ve tahmin edilmesi çok güç olan bir 

diğer afet tipini göllerin ve rezervuarların ani boşalması oluşturur.  Bu 

durum yerel karstik su tablası üzerindeki doğal ve yapay göllerde 

yaygın bir şekilde görülür. Göl tabanında çökme çukurunun oluşumu 

göl sularının saatler içerisinde veya birkaç gün içerisinde hızla 

boşalmasına neden olur. Göl sularının ani boşalması balıklar başta 

olmak üzere suda yaşayan bütün canlılar için büyük tehlike oluşturur 

(Andreyhouk ve Tyc, 2013). Nitekim Konya şehir merkezinin 35 km 

güneyinde inşa edilen May Barajı 1960 yılında su toplamaya başlamış, 

göl alanında su seviyesi 5 Nisan 1960’ta maksimum seviyeye ulaşmış 

ancak bu tarihten 2 gün sonra su seviyesi aniden düşmeye başlamış ve 

Haziran ayına gelindiğinde göl tamamen boşalmıştır (Doğan ve Çiçek, 

2002).   Yapılan incelemeler neticesinde göl tabanında 33 obruk tespit 

edilmiştir (Doğan ve Çiçek 2002; Öncü, 1978). Göl tabanından suyun 

boşalmasına neden olan çatlak, düden ve obruklar doldurulduktan sonra 

baraj yeniden hizmete sokulmuş ancak 2002 Şubat ayında göl tabanında 

aniden oluşan 3 yeni çökme dolini göl alanında biriken suyun yeniden 
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ve tamamen boşaltmış, akabinde baraj tamamen kaderine terkedilmiştir 

(Doğan ve Çiçek, 2002; Ateş, 2003).  
 

Karstik arazilerde göl ve rezervuar sularının ani boşalmasının yanında 

bir diğer tehlikeyi rezervuar tabanlarından meydana gelen su sızmaları 

oluşturur.  Söz konusu su sızmaları oldukça ciddi izolasyon 

maliyetlerinin oluşmasına ve dolayısıyla da ciddi maddi zararlara neden 

olmaktadır. Nitekim 2009 yılında Manisa Gördes’te hizmete giren 

Gördes Barajı’nda baraj gölü tabanındaki bol çatlaklı kireçtaşı ve 

mermerlerden fazla miktarda su kaçağının meydana geldiği tespit 

edilmiş ve bu nedenle göl suları 2015 yılında tamamen boşaltılmış 

(Habertürk, 2015), göl tabanına geomembran döşenerek 

gerçekleştirilen izolasyon akabinde baraj alanında 2016 yılın sonu 

itibari ile yeniden su tutulmaya başlanmıştır (Hürriyet, 2016).  Benzeri 

su kaçağı sorunu Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilen Kalecik Barajı 

(Türkmen ve diğ. 2002) ve Fırat nehri üzerinde inşa edilen Keban barajı 

için de geçerlidir (Waltham ve diğ., 2005; Bozicevic ve diğ., 1981, 

Özdemir ve Özgen, 2004). Keban Barajı’nda su kaçaklarının önlenmesi 

için yapılan ek izolasyon işlemleri ile baraj maliyeti iki katına çıktığı 

gibi su kaçakları da tam manası ile önlenememiştir. Bugün Keban barajı 

yakınındaki Çırçır Şelalesi barajdan gerçekleşen su kaçağına bağlı 

oluşturmuştur (Özdemir ve Özgen, 2004). 
 

Aşırı yağışlar özellikle de yağmurlar nedeniyle mağara içlerinde su 

seviyesinin hızlı yükselmesi ise yeraltındaki ciddi hidrodinamik 

tehlikedir.  Yağış miktarı ve mağara morfolojisine bağlı olarak, yeraltı 

su seviyesi birkaç on metre ila birkaç yüz metre arasında değişebilir.  
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Düz alanlarda yatay mağaraların tamamı, yüksek ve engebeli alanlarda 

ise yatay mağaraların bir kısmı bu nedenle sular altında kalabilir. 

Mağara araştırıcıları için su seviyesinin ani yükselmesi çeşitli kazalara 

ve hatta ölüme neden olmaktadır. Öte yandan turizme açılmış aktif 

mağaralarda su seviyesinin ani yükselmesi mağara altyapılarının tahip 

olmasına neden olmaktadır (Andreyhouk ve Tyc, 2013).  
 

Karstik depolar içerisinde maden çıkarımı esnasında meydana gelen 

hızlı su girişi de su ile ilişkili oldukça tehlikeli bir durumdur.  Bu tür 

tehlikeler boksit, nikel, kurşun, çinko, demir, jips, ve tuz madenleri ile 

karstik arazilere komşu kömür madenlerinde meydana gelebilir. Suyla 

dolu mağaralar ve madencilik faaliyetleri esnasında kullanılmayan 

galerilerde biriken su, bazen oldukça şiddetli bir şekilde ve büyük 

miktarlarda maden galerilerine dolmakta ve bu durum madenciler ile 

maden araçları açısından büyük riskler teşkil etmektedir (Andreyhouk 

ve Tyc, 2013). Nitekim 2014 yılında Karaman’ın Ermenek İlçesi 

Pamuklu Köyü yakınlarındaki linyit kömürü madeninde kullanılmayan 

galerilerde biriken binerce ton suyun aktif galerileri basmasına bağlı 

olarak ( Düzgün, 2014)18 madenci hayatını kaybetmiştir.  
 

1.3. Gazodinamik Karstik Tehlikeler 

Yeraltındaki mağara ve boşluklardaki havanın kimyasal bileşimi ile 

ilişkili durumlar, Gazodinamik karstik tehlikeleri  (Gasodynamic karst 

hazards)  oluşturur. Yeraltındaki boşluk ve mağara içlerinde 

karbondioksit oranı, açık havaya göre %2 ila 6 oranında yüksektir. 

Böyle yüksek oranda karbondioksit yer kabuğunun derin kesimlerinden 

gelebileceği gibi mağara içindeki mikroorganizmaların faaliyetleri 
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nedeniyle veya topraktan mağara içerisine difüzyon nedeniyle 

oluşabilir. Mağara içerisindeki karbondioksitin yüksek konsantrasyonu 

insan yaşamı açısından çok ciddi tehlikelere neden olabilir. Bazen 

benzeri durumlar radon gazı nedeniyle de meydana 

gelebilir(Andreyhouk ve Tyc, 2005). Nitekim Kanarya Adalarından 

Tenerife Adası’nda mağara gazı 6 insanın ölmesine neden olmuştur. 

Geçmişte mağara içlerinde ölümcül karbondioksit zehirlenmeleri rapor 

edilmiştir (Softpedia, 2007). 
 

2. Harran Ovasının Genel Fiziki Coğrafya Özellikleri 

2.1 Araştırma Alanının Yeri ve Sınırları 

Harran Ovası Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nün 

güneyinde Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alır. Ova kabaca 36o 

41’N- 37o 11’ N enlemleri ile 38o 47’E - 390 12’ E boylamları arasında 

yer alır.  Ovanın kuzey kesimi Haliliye, güneyi Akçakale, güneydoğusu 

ise Harran ilçe sınırları içerisinde kalır. Şanlıurfa şehri kabaca 

dikdörtgen şekilli ovanın kuzeybatı köşesinde yer alır.  Jeomorfolojik 

sınırları dikkate alındığında ovanın yaklaşık alanı 1700 km² dir (Şekil 

1). 
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Şekil 1: İnceleme Alanının Lokasyon Haritası 

 

2.2 Alanın Genel Jeolojik – Tektonik Özellikleri 

İnceleme alanı çevresindeki en yaşlı birimi ovanın çevresindeki 

platolarda ve ova tabanında yer alan kırıntılı birimlerin altında uzanan 

Eosen yaşlı kireç taşları oluşturur.  Bu kireçtaşları, beyazımsı gri-krem-

kirli sarı renkli, ince-orta tabakalı, yer yer çört yumrulu killi kireçtaşları 

ile gri-bej-sarımsı gri renkli, orta-kalın yer yer çok kalın tabakalı, taneli 

yapılı, bol bentik fosilli, yer yer alg ve mercanlı tebeşirli 

kireçtaşlarından oluşur (Türkkan, 2011). Söz konusu kireçtaşları 

boşluklu, bol çatlaklı, karstlaşmaya oldukça uygun özelliktedir (Oldaç 

ve diğ. 1972).  Birimin kalınlığı 200-1000 metre arasında değişir 
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(Umut, 2014).   Birimin üzerine Miyosen yaşlı, dış görünüşü kirli beyaz, 

açık gri ve krem renkli, taze yüzeyi beyaz-krem, bej renkli, sert, 

kırılgan, tabaka kalınlığı inceden-çok kalına kadar değişken, altta 

dolomitik, üste doğru killi-tebeşirli (yumuşak), plaketli, yüzey kısımları 

masif görünüşlü kireç taşları gelir.  (Kavak, 2013).  Birim 200 metre 

civarında kalınlığa sahiptir (Umut. 2014). Güneye doğru kalınlığı 

azalan birimin Ceylanpınar’da Suriye sınırında kalınlığı 10 m. 

civarındadır (Oldaç, 1970). Yüzeyinde yağmur sularının çözücü 

etkisine bağlı olarak lapyalar ( karen, rill karren ve oluk şekilli çözünme 

şekilleri)  gelişmiştir  (Yılmaz ve Duran, 1997). Sahadaki en genç 

formasyonu Pliyosen – Kuvaterner yaşlı kil, mil, kum ve çakıllardan 

oluşan kırıntılı birim oluşturur. Çevredeki yüksek plato sahalarından 

ovaya doğru akan mevsimlik akarsular, zaman zaman gerçekleşen 

seller ve hatta rüzgârın taşıyıp getirmiş olduğu eoliyen çökellerin 

graben tabanında birikimi ile oluşan bu birim içerisinde yer yer jips 

tabakaları bulunur (Kırmızıtaş 2006, Oldaç 1972, Tarhan ve diğerleri 

2012). Söz konusu jipsli tabakalara Yardımcı köyünden itibaren Suriye 

sınırına kadar geniş bir alan içerisinde rastlanır. Harran ilçe merkezi 

güneyinde jipsli tabakaların kalınlığı 20 metreye ulaşır (Oldaç ve diğ., 

1972). Ova tabanını oluşturan kırıntılı birimin kalınlığı kuzeyden 

güneye, ovanın merkezinden kenarlarına doğru azalmaktadır. Nitekim  

değişik amaçlarla ovanın farklı kesimlerinde yapılan sondaj 

çalışmalarında birimin kalınlığı; ortada ve kuzey kesimlerde 350 m’den 

fazla, Harran ilçesi civarında 250 metre, Suriye sınırı civarında ise 150 

metre civarında tespit edilmiştir (Kırmızıtaş, ?,  Seyrek ve diğ. 2003) 

(Şekil 2 ve 3).  
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Şekil 2: İnceleme Alanının Jeoloji Haritası 

 

İnceleme alanı çevresindeki volkanitleri fissür volkanizmasına bağlı 

oluşmuş Üst Miyosen yaşlı bazaltlar oluşturur. Söz konusu bazaltlar 
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grabenin kuzey kenarında ve grabenin batısındaki plato yüzeyinde yer 

alır (Şekil 2). 

 

Akçakale Grabeni, neotektonik dönem yer hareketlerinin Güneydoğu 

Anadolu’daki en önemli şekillerinden biridir. Arap- Anadolu 

levhalarının Orta Miyosen’de çarpışmaları sonrasında, Arap levhası 

üzerinde gelişen kabuk kısalması ve kuzey-güney yönlü sıkışmaya 

bağlı olarak ortaya çıkan doğu-batı yönlü gerilmeyle oluşmuştur. 

Bölgede mevcut tektonik rejimin eseri meydana gelmiş çöküntü 

alanlarının (Suruç Ovası, Ceylanpınar Ovası) en belirgin olanıdır 

(Tardu ve Diğ.1987). Grabeni doğu ve batıdan sınırlandıran faylar, 

grabenin kuzey kısmında oldukça belirginken güneye doğru gidildikçe 

dikliklerini yitirip silikleşirler. Ova tabanında çok sayıda kuzey güney 

yönlü fay mevcuttur (Tardu ve Diğ.1987, Manav ve diğ. 1996). 

Kuzeyden Bozova fay sistemi (Bozova, Samsat, Kalecik Fayları) ile 

sınırlanan graben çek-ayır (pull-apart) havza karakterindedir (Tardu ve 

Diğ.1987) (Şekil 3, 4 ve 5). 

 

 
Şekil 3:  Ovanın Sismik kesiti (Tardu ve diğ. 1987) 
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Şekil 4. Akçakale Grabeni Ve Çevresinin Şematik Blok Diyagramı 

(Tardu ve Diğ. 1987) 
 

 
Şekil 5: Harran Ovası Ve  Çevresinin Genelleştirilmiş Tektonik 

Haritası (MTA Ve Tardu Ve Diğ. 1987’den Yararlanılarak 
Hazırlanmıştır) 
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2.3. Alanın Genel Jeomorfolojik Özellikleri 

Ülkemizin en önemli tarım alanlarından biri konumundaki Harran 

ovası,  Şanlıurfa şehir merkezinin güneydoğusunda kabaca kuzey-

güney yönünde uzanan Akçakale Grabeni’nin tabanını oluşturur. Ova 

genç tektonik hareketlerle Akçakale grabeninin çökmesi ile çevrede 

görece yüksekte kalan platolardan grabene yönelen akarsuların taşıdığı 

materyalleri biriktirmesi ile oluşmuştur.   Ovanın doğusunda Tektek, 

kuzeyinde Germüş, batısında Fatik platoları yer alır. Neotektonik 

dönemde Akçakale grabeninin fasılalarla çökmesine bağlı olarak 

yataklarını derine doğru yaran akarsuların oluşturduğu bu platolar, 

kuzeyden güneye doğru gidildikçe yüksekliklerini ve dikliklerini yitirir.  

Bu nedenle kuzeyde belirgin bir graben görünümünde olan ova, güneye 

doğru bu özelliğini kaybeder. Yine ovayı batıdan ve doğundan 

sınırlandıran platolar üzerinde akan akarsuların vadileri kuzeyde 

oldukça derin ve belirginken güneye doğru gidildikçe silikleşir. Bu 

durumun temel nedenini grabeni oluşturan fayların kuzeyden güneye 

doğru dikliğini yitirerek silikleşmesidir. Deniz seviyesinden ortalama 

yüksekliği 350 m ila 500 m arasında değişen ovada yükselti kuzeyden 

güneye kenarlardan merkeze doğru azalır.  Ovanın en önemli 

akarsularını plato sahasından ovaya doğru inen akarsular ile Cüllap 

deresi oluşturur. Ova ve çevresindeki akarsular mevsimlik akarsu 

karakterindedir. Harran Ovası’nda sulamanın başlaması ile Cüllap 

deresi vadisi ovada sulanan arazilerden gelen suların drene edildiği ana 

tahliye kanalına dönüşmüştür (Şekil 6).  
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Şekil 6: İnceleme Alanının Topografya Haritası 

 

 

 



 

 45 

2.4 Hidrojeolojik Özellikler 

Harran Ovası’nda yeraltı suyunu taşıyan 2 akifer mevcuttur. Bu 

akiferlerden yüzeye daha yakın olanı,  ova genelini kaplayan kırıntılı 

birimler içerisindeki nispeten kumlu çakıllı kısımlar içerisinde yer alan 

serbest akiferdir. Su kapasitesi ova tabanını oluşturan kumlu çakıllı 

birimlerin varlığıyla sıkı sıkıya ilişkili olan bu akifer güçlü bir su 

kaynağı konumunda değildir. Bu durumun temel nedeni ova ortasındaki 

kırıntılı birimleri içerisinde su bulundurabilecek kumlu çakıllı 

kısımların yanal devamlılığının olmaması ve ova ortasındaki kırıntılı 

birimlerin kil içeriğinin yüksek olmasıdır. Kil içeriğinin fazlalığı aynı 

zamanda akiferin yüzeyden beslenmesini de olumsuz yönde 

etkilemektedir (Oldaç ve Diğ. 1972).  
 

Ovadaki diğer akiferi kırıntılı birimlerin altında graben tabanında 

bulunan eosen yaşlı kireçtaşları oluşturur. Bol boşluklu, bol çatlaklı 

kireçtaşları yeraltı suyu açısından oldukça önemli bir potansiyele 

sahiptir (Oldaç ve Diğ. 1972). Nitekim su tablasının Suriye sınırı 

çevresinde topoğrafya yüzeyiyle yapmış olduğu kesişmeye bağlı ortaya 

çıkan güçlü kaynaklar bu durumun en açık göstergesidir (Oldaç, 1970). 

Söz konusu kaynaklar oldukça önemli su rezervine sahip olmaları 

nedeniyle önemli yerleşmelerin kurulmasına neden olmuş ve hatta bu 

yerleşmelere isim vermişlerdir.  Suruç güneyinde Ayn Al’arab  (Arabın 

gözü) Ceylanpınar güneyinde Rasulayn (Çeşme Başı)  yerleşmeleri 

isimlerini bu pınarlardan almıştır.  
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2.5. İklim Özellikleri 

Harran Ovası, yazı kurak subtropikal yarınemli/yarıkurak Karasal 

Akdeniz İklimi bölgesinde yer almaktadır (Yetmen vd., 2017). Bu iklim 

tipi, orta yağışlı bir kış/ilkbahar ve çok sıcak-kurak bir yaz mevsimiyle  

karakterize olur (Aytaç vd., 2016). Ova genelinde yıllık ortalama 

sıcaklık 180C’in üzerindedir (Şanlıurfa 18.4,  Akçakale 18.2). Yıllık 

yağış miktarı Ovanın kuzey kesimi ile güney kesimi arasında büyük 

değişkenlik gösterir. Uzun yıllar ortalama toplam yağış Şanlıurfa’da 

455.2 mm. Akçakale’de ise 261.2 mm’dir.  
 

Tablo 1: Şanlıurfa Ve Akçakale Meteoroloji İstasyonlarının Aylık 
Ortalama Sıcaklık Ve Yağış Değerleri 

    R.Sü. O Ş M N M H T A E Ek K A 

Ortalama 

 Sıcaklık (°C) 

Şanlıurfa 56 5.7 7.0 11.0 16.2 22.3 28.2 31.9 31.2 26.8 20.2 12.7 7.5 

Akçakale 51 5.6 7.3 11.2 16.4 22.6 28.4 31.5 30.5 25.8 19.4 12.0 7.1 

Toplam  

Yağış Ort. (mm) 

Şanlıurfa 56 85.7 71.4 64.1 46.8 28.1 3.6 0.6 0.8 3.3 27.4 46.0 77.4 

Akçakale 48 45.8 39.7 38.9 25.3 18.3 1.3 0.6 0.1 1.2 18.9 27.5 43.6 
 

3. Harran Ovası’nda Karstik Tehlike Durumuna İlişkin Bulgular 

Harran Ovası tarımsal üretim potansiyeli açısından ülkemizin en önemli 

ovalarından biridir. Ova 1995 yılında, GAP projesi kapsamında Fırat 

suyunun Şanlıurfa Tünelleri vasıtasıyla aktarılmasıyla, sulamaya 

açılmış, bu değişim ovada tarımsal ürün desenini değiştirdiği gibi 

tarımsal üretimden elde edilen verim miktarının da önemli ölçüde 

artmasına neden olmuştur.  Sulamalı tarımın başlaması, ovada tarımsal 

üretim ve verimi artırmış ancak; aşırı ve bilinçsiz sulama; yaşlık,  tarım 

topraklarının nutrient madde bakımından fakirleşmesi gibi bazı 

sorunların yanında ovada birtakım karstik tehlikeleri ortaya çıkmıştır. 

Bu anlamda ovada 1995 yılında başlayan sulamalı tarım, sahada doğal 
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seyrinde ilerleyen karstik süreçlerin hızlanmasına ve karakter 

değiştirmesine, bunun sonucunda da dolin oluşumlarına neden 

olmuştur. Ovada gerçekleşen diğer karstik tehlikeler; yeraltı suyu 

seviyesinin yükselmesine bağlı tuzlanma, çeşitli nedenlerle yeraltı 

suyunun kirlenmesi ve kimyasal bileşiminin değişmesi ile ova 

kuzeyindeki plato sahasında yeraltı suyunun aşırı kullanımına bağlı 

olarak Balıklı Göl’ü besleyen karstik kaynakların azalması ve göl 

suyunu besleyen kaynakların veya göl suyunun kirlenmesidir.   
 

3.1. Harran Ovası’nda Gravidinamik Karstik Tehlikeler 

Harran Ovası ve çevresinde en önemli gravidinamik karstik tehlike 

dolin oluşumudur. Ovada ilk olarak 1998 yılında Ortaören çökme dolini 

oluşmuş, söz konusu dolin 2003’e kadar fasılalı bir şekilde 

genişlemiştir.  Dolinin ilk oluştuğunda 10m çapa 10 m derinliğe sahip 

olduğu belirlenmiş, 2002 yılında dolin, 10x15 metre çap 15 metre 

derinliğe 2003 yılında ise 20x22.5 m çap, ve 15 metre derinliğe 

ulaşmıştır (Seyrek ve diğ. 2003). 2020 yılı başlarında yapılan 

ölçümlerde dolinin 27 x 31.5m çap ve 15 metre derinliğe ulaştığı tespit 

edilmiştir (Foto 1).  
 

Harran Ovası’nda bir diğer dolin, 2012 yılında Ekinyazı köyü 

yakınlarında oluşmuş, oluşumunun akabinde DSİ tarafından doldurulan 

dolin, 2017 Mayıs ayında tekrar çökmüştür.  2012 yılında oluşan ilk 

dolin yaklaşık 4 m çapındadır.  Bu dönemde dolinin derinliği tespit 

edilememiştir. Dolinin taban kısmında alttaki karstik mağaranın 

tavanında gelişmiş yaklaşık çapı 1 metre olan şaft tespit edilmiştir. 2017 

yılındaki 2. çökmede dolinin çapı yaklaşık 7 derinliği 25 metre olarak 



 

48 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

ölçülmüştür (Aytaç ve Yetmen, 2017).  Son 10 yıl içerisinde benzeri 

dolin oluşumları Şanlıurfa Merkez Yeniköy ile Karaali mahalleleri 

civarında da meydana gelmiştir (Foto 2 ve 3).   
 

Ovada dolin oluşumu üzerinde litolojik, stratigrafik, tektonik, 

hidrolojik ve klimatik faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerin dolin 

oluşumu üzerine etkileri şu şekilde özetlenebilir;  
 

Harran Ovası’nda Pliyosen – Kuvaterner yaşlı kırıntılı birimler oldukça 

geniş yer kaplarken;  ovanın çevresindeki platolarda ve ova tabanında 

yer alan kırıntılı birimlerin altında ise Eosen ve Miyosen yaşlı 

kireçtaşları bulunur.  Sahada özellikle Eosen kireçtaşları boşluklu, bol 

çatlaklı, yapıları ile karstlaşmaya oldukça uygun özellik gösterirler. 

Ova tabanında, söz konusu kireçtaşlarında karstik süreçler daha çok 

örtülü karst şeklinde gerçekleşir. 
 

Ova tabanında yer alan kırıntılı birim kil, mil, kum ve çakıllardan 

oluşur. Söz konusu kırıntılılar içerisinde ovanın güney yarısında jipsli 

ve karbonatlı katmanlar önemli yer tutar.  Kırıntılı birim içerisinde 

yeraltı suyu seviyesinde meydana gelen değişiklikler, başka bir ifade ile 

dikey yönde gerçekleşen su hareketleri, daha altta yer alan 

kireçtaşlarının bünyesindeki çatlakların genişleyerek adeta karstik 

boruların oluşmasına, zaman içerisinde bu boruların da genişleyip 

dikey yönlü şaftlara dönüşmesine neden olur. Söz konusu şaftlar 

içerisinde gerçekleşen su hareketleri, kırıntılı birim içerisindeki az 

pekişmiş unsurları, kireç taşları içerisinde olasılıkla faylar, çatlaklar 

boyunca gelişmiş boşluklara taşıyıp uzaklaştırır. Bu durum kırıntılı 

birim içerisinde yüzey altında boşlukların oluşmasına neden 
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olmaktadır. Yeraltı suyu seviyesinde meydana gelen dramatik 

değişimler, zaman içerisinde kırıntılı birim içerisindeki boşluğu(ları) 

genişletirken, eş zamanlı bir şekilde taban suyu seviyesinde meydana 

gelen değişim de boşluk tavanının zayıflamasına neden olmakta, sonuç 

olarak suyun taşıyıcı desteğinin azalması veya yüzey sulaması ile 

ağırlaşan boşluk tavanının çökmesi ile de dolin oluşmaktadır. Sahada 

ova tabanındaki sedimentin kil içeriğinin fazla olması, dolin 

oluşumunun ani bir çökme ile gerçekleşmesini sağlamaktadır (Şekil 7).   

 
Şekil 7: Ova Tabanında Dolin Oluşumu (Aytaç Ve Yetmen 2017) 

İnceleme alanında oluşan dolinlerin şekil ve boyutları ile ova 

tabanındaki sediment kalınlığı arasında sıkı bir ilişki mevcuttur.  Şöyle 

ki ova tabanındaki Pliyo-Kuvaterner yaşlı kırıntılı birimin kalınlığı 
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ovanın ortasından kenarlarına doğru azalmaktadır. Bu durum ova 

kenarlarında sediment örtünün ince olması nedeniyle oluşan dolinlerin 

nispeten daha büyük, belirgin olmasına ve bazen alttaki karstik 

boşluğun tavanının veya dolin oluşumu ile ilişkili şaftların 

gözlenmesine neden olmaktadır (Ortaören ve Ekinyazı dolinleri). Buna 

karşılık ova ortasında sediment örtünün kalın olması (yer yer 350-400 

metre) şaftlar vasıtası ile oluşturulan boşlukların, çevredeki kırıntılı 

materyaller ile doldurulmasına neden olur. Başka bir ifadeyle kalın 

sediment örtü içerisinde oluşan boşluk yüzeyden aşağı doğru 

taşınan/çöken kırıntılı materyal ile doldurulur ve bu nedenle ova 

ortasında oluşan dolinler sübsidans dolini şeklinde nispeten küçük 

depresyonlar şeklinde oluşur.  (Şekil 7, Foto 3). Bu dolinler, tarla 

sürümü esnasında kapanmakta veya dolinleri köylüler kendi imkânları 

ile kapatmaktadırlar (Yeniköy dolini).   
 

Akçakale Grabeni/Harran Ovası, Arap-Anadolu levhalarının 

çarpışması sonrasında Arap levhası kuzey kenarında oluşmuş belirgin 

tektonik yapılardan biri olarak karşımıza çıkar (Manav ve diğ. 1996).  

Grabeni doğu ve batıdan sınırlandıran fayların yanında, ova tabanında 

da çok sayıda kuzey güney yönlü fay mevcuttur. Bu durum Akçakale 

Grabeni’nin sismik esaslı şematik kesitinde net bir şekilde 

görülebilmektedir (Tardu ve Diğ., 1987). 
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Foto 1: Ortaören Dolini 

 

 

Foto 2: Karstik Mağara Tavanı Yüzeye Oldukça Yakın Olan Ekinyazı 

Dolini (DSİ 2017) 
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Foto 3: Ova Ortasında Oluşan Yeniköy Dolini (Tardu Ve Diğerleri 

2012) 
 

Sahada dolin oluşumu ile söz konusu tektonik hatlar arasında sıkı bir 

ilişki vardır.  Şöyle ki sahadaki fay hatları gerek ova ortasında yer alan 

kırıntılı birimler içerisinde gerekse Tersiyer yaşlı kireçtaşları içerisinde 

yeraltı su sirkülasyonunun yoğunlaştığı alanlara tekabül eder. 

Dolayısıyla söz konusu fay hatları,   az pekişmiş sedimentin taşınmasını 

ve bu nedenle kırıntılı birim içerisinde boşlukların oluşmasını 

kolaylaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkar.  Söz konusu faylar, ova 

tabanında kireçtaşları içerisinde yer alan ve yüzeyden taşınan az 

pekişmiş kırıntılı malzemeyi yutan boşlukların oluşmasında da etkilidir. 

Harran ovasında şimdiye kadar oluşmuş olan dolinlerin tamamının sözü 

edilen fay hatlarının yakınında gelişmiş olması bu durumu doğrular 

mahiyettedir (Şekil 2, 3 ve 5).   
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İnceleme alanında yazları sıcak ve kurak, kış ve ilkbahar mevsiminin 

yağışlı olduğu karasal Akdeniz iklimi görülür.  Yörede klimatik 

koşullar yeraltı suyu seviyesinin değişiminde önemli etmen olarak 

karşımıza çıkar. Ancak ovada sulamalı tarıma geçiş sonrasında 

süregelen salma sulama durumu, taban suyu seviyesinde meydana 

gelen değişimleri olması gerekenin aksine çevirir. Şöyle ki şiddetli 

buharlaşmanın gerçekleştiği yaz döneminde kurak iklim koşulları 

altında yer altı su seviyesinin alçalması gerekirken, bu dönem 

gerçekleşen tarımsal sulama nedeniyle yeraltı suyu seviyesi olması 

gerekenin aksine yükselir. Başka bir ifadeyle ovada taban suyu seviyesi 

değişimlerini etkileyen/belirleyen en temel durum sulamadır.  Özellikle 

pamuğun ekim dönemi ve yetişme devresinde gerçekleştirilen aşırı 

sulama, gerek yeraltı suyu gerekse taban suyu seviyesinde yılda en az 2 

defa değişimin gerçekleşmesine neden olur. Söz konusu değişim (dikey 

yönlü su hareketi)  az pekişmiş sedimentin taşınmasını ve kırıntılı birim 

içerisinde boşluk oluşmasını sağlayan temel etmenlerden biri olarak 

karşımıza çıkar.  
 

Dolin oluşumları, yoğun tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği aynı 

zamanda daimi ve geçici yerleşmelerin yoğun şekilde yer aldığı Harran 

Ovası’nda, başta can ve mal güvenliği olmak üzere tarımsal faaliyetler 

açısından da önemli bir karstik tehlike durumudur.  Nitekim 1998 

yılında Ortaören dolininin oluşumu tarla sahibinin akşam saatlerinde 

sulama yaptığı anda gerçekleşmiş, tarla sahibi dolinin oluştuğu yerden 

kısa bir süre önce ayrılmıştır.  2020 Ocak ayı itibari ile Ortaören 



 

54 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

obruğunun bulunduğu alanda yaklaşık 2100 m2 tarım alanı kullanılamaz 

hale gelmiştir  (Foto 1).  Ekinyazı dolini Akçakale Ceylanpınar 

karayolunun kenarında, mezra denilebilecek kırsal yerleşmeye oldukça 

yakın bir yerde oluşmuş ve gerek oluşumu esnasında gerekse yeniden 

doldurulana dek yöre insanının can güvenliğini tehdit etmiştir.  
 

Karstik araziler heyelan, kaya çığları gibi kütle hareketlerinin yaygın 

görüldüğü alanlardır. Bu olaylar karstik alanlarda çok ciddi tehlikelere 

neden olabilir.  Kütle hareketleri eğimli yamaçlar boyunca veya büyük 

çökme dolinlerinin kenar kısımlarında meydana gelebilir. Nitekim 

inceleme alanında Ortaören dolini oluşumundan günümüze 

yamaçlarında meydana gelen kütle hareketlerine bağlı olarak tam üç kat 

genişlemiştir. Dolinin içinde oluşmuş olduğu az pekişmiş kırıntılı 

birimler, yerçekimi ve yüzeyden sızan suların etkisi dolin tabanına 

kaymakta ve dolin kenarlarında içbükey yamaçlar oluşturmaktadır.  

Zaman içerisinde kütle hareketleri ile altı boşalan yüzeydeki toprak 

örtüsü de çökmekte ve dolin genişlemektedir.  2020 yılı Ocak ayında 

yapılan arazi gözlemlerinde dolin çevresinde arazi yüzeyinde dolinin 

kenarına yaklaşık 2 metre uzakta genişliği 20-30 cm ve görünen 

derinliği 50-60 cm olan çatlaklar tespit edilmiştir (Foto 4). Söz konusu 

çatlaklar dolinin yakın dönemde genişleyeceğini göstermektedir. 

Dolinin genişlemesi tarımsal faaliyetlerin dışında kalan alanların 

artması anlamına gelmektedir.  
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Foto 4: Ortaören Dolininin İç Bükey Yamaçları Ve Dolin Kenarında 
Gelişen Çatlaklar 

 
3.2 Harran Ovası ve Çevresinde Hidrodinamik Karstik Tehlikeler: 

Ovada gerçekleşen hidrodinamik karstik tehlikeleri;  yeraltı suyu 

seviyesinin yükselmesine bağlı meydana gelen tuzlanma, çeşitli 

nedenlerle yeraltı suyunun kimyasal bileşiminin değişmesi ve 

kirlenmesi ile ova kuzeyindeki plato sahasında yeraltı suyunun aşırı 

kullanımına bağlı olarak Balıklı Göl’ü besleyen karstik kaynakların 

azalması ve göl suyunu besleyen kaynakların veya göl suyunun 

kirlenmesi oluşturur. 
 

Harran Ovası, yaklaşık 3700 km2 
drenaj alanı, 1700 km2 

ova alanı ve 

141.500 hektar sulama alanıyla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin 

en büyük sulama sahası aynı zamanda da  Güneydoğu Anadolu’nun ve  

Ortadoğu’nun en büyük yeraltı suyu rezervine sahip bölgesidir 

(Yeşilnacar ve diğ., 2007). Ovada 1995 yılında sulamalı tarımın 

başlamasıyla tarımsal ürün deseninde artış yöre halkının ekonomik 
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durumunda kayda değer bir iyileşme meydana gelmiş bunun doğal 

sonucu olarak da ovada nüfus ve yerleşme miktarı önemli ölçüde 

artmıştır. Günümüzde ova ve yakın çevresinde Şanlıurfa şehir 

merkezinin önemli bir kısmı,  Akçakale ve Harran ilçe merkezleri ile 

270’in üzerinde köy ve çok sayıda köy altı yerleşmesi (mezra, çiftlik ve 

hollik), bulunmaktadır.    
 

Harran Ovası’nda son 25 yıllık dönemde yeraltı su sistemi çeşitli 

nedenlerle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlardan 

kentsel atık su deşarjının arıtma sistemi olmadan ovaya yapılması ve 

ova drenaj alanı içinde bulunan katı atık depolama yerindeki sızıntı 

suyundan kaynaklanan olası kirlenme sorunu, belediyenin atık su 

arıtma tesisi, katı atık ayrıştırma-katı atık elektrik üretim tesislerinin 

hizmete sokulması akabinde önemli ölçüde bertaraf edilmiştir.  Ancak 

ovada tarımsal faaliyetlerle ilişkili ilaçlama, gübreleme, aşırı sulama ve 

buna bağlı tuzlanma, ova drenaj alanı içinde bulunan hayvan 

barınaklarından ve besi yerlerinden kaynaklanan kirlenmeler 

(Yeşilnacar ve diğ, 2007), Karaali jeotermal alanından suların drenaj 

kanalına tahliyesi (Derin ve diğ., 2020), ova içerisindeki kırsal 

yerleşmelerin katı ve sıvı atıkları (yeraltı suyuna kanalizasyon 

karışması) yeraltı su sistemini kirleten, kimyasal bileşimini değiştiren 

unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.     
 

Harran ovası şekil itibari ile kabaca çanak biçiminde ortalama eğimin 

oldukça düşük olduğu bir ovadır.  Ovada yeraltı su hareketi 2 ayrı akifer 

içerisinde kuzeyden güneye doğru gerçekleşmektedir (Yeşilnacar ve 

diğ, 2007). Ovada gerçekleştirilen aşırı ve bilinçsiz sulama (Foto 5), 
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yetersiz drenaj,  ovanın özellikle güney yarısında yeraltı su seviyesinin 

yükselmesine neden olmuştur (Çullu ve diğ. 2010). Ovanın özellikle 

güneydoğusunda Pliyo-Kuvaterner yaşlı kırıntılı birimler içesinde 

bulunan jipsler ile temas halindeki acı-tuzlu kötü kalitedeki yeraltı 

suyunun dikey yönde yükselip yatay yönde yayılması geniş alanları 

etkilemiş, buralarda toprağın tuzlanması sorunu ortaya çıkmıştır 

(Yeşilnacar ve diğ, 2007) (Şekil 8). Tuz içeriği yüksek yeraltı suyunun 

yüzeye yükselmesinde kapilarite ve şiddetli buharlaşma da etkili 

olmuştur.    

 
Foto 5: Harran Ovasında Ana Tahliye Kanalından Bir Görünün. 
Suyun Rengi Aşırı Sulamanın Adeta Kanıtını Oluşturmaktadır. 

 

Harran ovasında tuzluluk sorunu büyük oranda ova tabanını dolduran 

kırıntılı birimlerin içerisinde yer alan jipsin yeraltı suyunda çözülmesi 

ve yer altı suyunun sulama suyu ile karışarak uzun süre toprakta 

kalmasından kaynaklanmaktadır. Suyun buharlaşması akabinde bu 

tuzlar toprak yüzeyinde veya yüzeye yakın kesimlerde re-kristalize 
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olmakta; zaman içerisinde tuz konsantrasyonunun artması, toprağın 

verimsizleşmesine neden olmaktadır.  Sahada yeraltı suyu içerisinde 

sülfat konsantrasyonun yüksek olduğu alanların ovanın güneydoğu 

kesiminde  jipsin bulunduğu alanlarda yoğunlaşması bu durumu 

doğrulamaktadır (Yeşilnacar ve diğ., 2007).  Harran ovasında tuzlanma 

birçok faktörün (aşırı sulama,  eğim, yetersiz drenaj, litoloji, 

buharlaşma) etkisi sonucunda ortaya çıksa da sorunu oluşturan 

faktörlerin başında jipsin kimyasal olarak çözülmesi ve jipsli acı yeraltı 

suyunun aşırı sulama nedeniyle yükseltilip taban suyuna karışması 

gelmektedir. Öte yandan söz konusu acı suyun faylar, çatlaklar 

vasıtasıyla karstik akifere ulaşması ve karstik akiferdeki su kalitesini 

düşürmesi de hiç de uzak bir ihtimal değildir. Bütün bu nedenlerle 

tuzlanma sorunu hidrodinamik karstik bir tehlike olarak 

değerlendirilmiştir.  
 

Sulamanın başlangıcından günümüze tuzlanma artarak devam etmekte 

ve söz konusu tehlike tarımsal üretim ve tarım topraklarını tehdit 

etmektedir. Ovada tuzlanma sorunu insan etkisi ile tetiklenmiş bir 

karstik tehlikedir.  2009 yılı itibari ile ova genelinde tuzlanma nedeniyle 

degradasyona uğrayan toprakların alanı 17767 hektara ulaşmıştır (Foto 

6 ve 7). Bu alanların 8228 hektarı hafif tuzlu, 4445 hektarı orta tuzlu, 

5094 hektarı ise şiddetli tuzlu ve alkali toprak kategorisindedir (Çullu 

ve diğ. 2010).  Ova genelinde 2008-2009 yılları arasında tuzlanmaya 

bağlı meydana gelen verim kaybı pamukta 3353 ton,  buğdayda 5441 

ton ve 2. ürün olarak mısırda 2167 ton olarak tahmin edilmiştir (Çullu 

ve diğ. 2010) (Tablo 2). 
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Foto 6: Akçakale Doğusunda Tuzlanma Nedeniyle Terk Edilen Tarım 

Arazileri 
 

 
Foto 7: Harran Güneyinde Toprak Yüzeyinde Tuz Birikimi 

 
Tablo 2. Harran Ovasında Tuzlu Toprakların Yıllara Göre 

Değişimi (Çullu Ve Diğ. 2010) 
Tuzluluk Sınıfları 1997 (ha) 2000 (ha) 2004 (ha) 2009 (ha) 

Hafif Tuzlu 3150 4814 4229 8228 

Orta Tuzlu 2219 3912 2300 4445 

Tuzlu -Alkali (Aşırı tuzlu) 2128 2676 8276 5094 

TOPLAM 7478 11430 14805 17767 
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Şekil 8: Harran Ovası’nda Tuzlanma Sorunu Olan Alanların Dağılışı 

(Çullu Ve Diğ., 2010) 

Harran Ovası’nda asılı ve karstik akiferdeki yeraltı suyunu 

kirletebilecek veya kimyasal bileşimini değiştirebilecek diğer hususlar, 

ovada yoğun tarımsal faaliyete bağlı gerçekleşebilecek nitrat birikimi, 

pestisitler,  ağır metal kirliliği ve katı-sıvı evsel atıklar ile hayvancılık 

faaliyetlerinden kaynaklanan atıklardır.  
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Harran Ovası’nda yapılan araştırmalar, yoğun tarımsal faaliyet ve gübre 

kullanımına bağlı olarak, ovada yeraltı suyunda nitrat miktarında artış 

olduğu yönündedir (Yeşilnacar ve diğ. 2007, Kahraman ve diğ. 2016). 

Nitrat toprakta oldukça hareketli bir iyon olup, kolay absorbe olmayıp 

yağış sularıyla birlikte toprağın derinliklerine sızma eğilimindedir 

(Kahraman ve diğ. 2016) .  Bu nedenle artan nitrat, taban suyunda 

gerçekleşen dikey hareketler, yüzeyden aşağı sızan yağmur ve sulama 

suları vasıtasıyla ova içerisindeki zayıf zonlar boyunca yüzeyden aşağı 

inerek yer altı suyunda kirlilik meydana getirebilir.  
 

Harran ovasında ağır metal kirliliğine neden olabilecek potansiyel 

kaynakları, tarımsal ilaçlama ve Karaali jeotermal alanında kullanılan 

suyun direk drenaj kanalına tahliye edilmesi oluşturur.  Yapılan 

araştırmalar jeotermal alan çevresindeki drenaj kanalı sularındaki 

suyun tarımsal amaçlı sulama suyu olarak yeniden kullanılması için 

dikkate alınması gereken ilgili yönetmelikteki değerleri alüminyum, 

krom, demir, molibden, nikel, selenyum ve vanadyum metallerinde 

aştığı tespit edilmiştir (Derin ve diğ. 2020).  Drenaj kanalları 

yakınındaki 2 kuyuda ise ağır metal miktarının Dünya Sağlık Örgütü 

içme suyu kriterlerine göre sadece alüminyum ve demirde aşıldığı tespit 

edilmiş, gelecekte yeraltı sularında ağır metal bakımından sınır 

değerlerin aşılmasının muhtemel olduğu belirtilmiştir (Derin ve diğ. 

2020).  
 

Harran ovası genelinde bitki koruma konusunda pestisit kullanımı 

yaygın olup, yörede bitki zararlılarına karşı yoğun bir şekilde ve fazla 

miktarda ilaç kullanılmaktadır (Bayhan ve Kaplan, 2017).  İlaçlama 
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esnasında bitki ve toprak üzerine serpilen pestisitler, gerek yüzeyden 

aşağı sızan yağmur suları ve sulama suyu ile gerekse yeraltı suyunun 

dikey yönlü hareketine bağlı olarak yeraltı suyuna karışabilir ve yeraltı 

suyunun kirlenmesine neden olabilir. Pestisitlerin kullanımı, bunların 

gerek toprağı gerekse yeraltı suyunu ağır metaller ve diğer zehirleyici 

kimyasallar açısından kirletmesi nedeniyle, dikkatle izlenmesi gereken 

bir durumdur. Yörede pestisitlerin yeraltı suyuna etkileri ile ilgili 

araştırmalara ihtiyaç vardır.  
 

İnceleme alanında olumsuz etkileri oldukça açık görünen hidrodinamik 

karstik tehlikeyi, ova ve havzası içerisinde yeraltı suyunun katı-sıvı 

evsel atıklar, hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu atıklarla 

kirlenmesi ve havzanın kuzey kesimlerinde yeraltı suyunun aşırı 

kullanımı oluşturur. 
 

Harran Ovasında 270’in üzerinde köy ve çok sayıda köy altı yerleşmesi 

yer almakta, söz konusu yerleşmelerin sağlıklı bir kanalizasyon 

şebekesi olmadığı gibi katı atıkları da düzenli bir şekilde 

toplanmamaktadır. Bu nedenle gerek evsel sıvılar gerekse katı atıkların 

yağmur suyu ile yıkanmasından oluşan atıklar toprağa ve yer altına 

intikal etmektedir. Aynı durum ovadaki ağıl ve ahırlar için de geçerlidir. 

Her ne kadar ova tabanını dolduran kırıntılı birimlerin kil içeriği yüksek 

olsa da söz konusu kırıntılı birimin görece geçirgen kumlu milli 

kısımları, çeşitli amaçlarla açılmış kuyular, ova tabanında var olan 

örtülü faylar ve çatlaklar boyunca atık suların gerek asılı akifere gerekse 

karstik akifere ulaşması mümkündür.  Ovanın genel jeolojik ve 

jeomorfolojik yapısı göz önünde bulundurulduğunda ovayı çevreleyen 
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karstik platolar üzerindeki yerleşmeler ve ahırların da benzeri 

etkilerinin olacağı ve buralardan kaynaklanan atıkların bir kısmının 

yüzeysel akışla derelere karışırken bir kısmının da kireçtaşlarının çatlak 

diyaklazları boyunca yeraltına sızıp su kalitesi yüksek karstik akiferi 

kirleteceği açıktır. Nitekim Harran Ovası’nın kuzey batı köşesinde 

bulunan Şanlıurfa’nın ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri 

konumunda olan Balıklı Göl’de 2007-2010 arasında, 2014 ve 2018 

yıllarında su seviyesinde azalma, gölde yaşayan balıklarda hastalıklar 

ve balık ölümleri gerçekleşmiştir.  Yaşanan sıkıntılar yukarıda sözü 

edilen tehlikenin en açık göstergesi durumundadır. Aşağıda Balıklı Göl 

çevresindeki kaynakların özelliklerine ve yaşanan sıkıntının 

nedenlerine kısaca yer verilecektir.  
 

Balıklı Gölü oluşturan kaynaklar, Harran Ovası ve Şanlıurfa Şehrinin 

batı-kuzeybatı kesiminde yer alan geniş karstik (yer yer bazaltik) 

platonun eteğinde bulunan en önemli iki kaynaktan (Direkli Kaynakları 

ve Balıklı göl kaynakları) biridir.  Söz konusu kaynaklar Eosen yaşlı 

kireç taşları ile onların altında bulunan Paelosen yaşlı killi kireçtaşları-

marnların dokanağında (DSİ, 2012), Akçakale Grabeninin batı kenarını 

oluşturan fay ve bu fayın Bozova Fayı ile birleşen kuzey segmenti 

üzerinde oluşmuş kaynaklardır. Bunlardan Direkli Kaynağı, civarında 

açılan sondaj kuyuları ile kaptaja alınmış ve kaynak bir dönem 

Şanlıurfa şehir şebekesinde kullanılmıştır. Balıklı göl kaynakları ise 

Halil-ür Rahman ve Ayn Zeliha göllerini besleyen kaynaklar olup, 

göllerin fazla suları şehir merkezinden geçtikten sonra karakoyun 

deresine bağlanmaktadır. Her iki kaynak sözü edilen karstik/bazaltik 
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plato üzerine gelen yağışlardan beslenmektedir. Bu nedenle kurak 

geçen yıllarda birer turistik merkez durumundaki göllerin su seviyeleri 

belediyelerin su takviyesi ile muhafaza edilmektedir (Yetiş 2015).  
 

Halil-ür Rahman ve Ayn Zeliha Gölleri’nde 2007-2010 arasında, 2014 

ve 2018 yıllarında su seviyesinde azalma, göllerde yaşayan balıklarda 

hastalıklar ve balık ölümleri gerçekleşmiştir.  2009 yılında DSİ 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada, söz konusu balık ölümlerinin 

göller ve çevresindeki kaynakların kanalizasyon menşeli kirlenmeye 

maruz kaldığı, göl suyu içerisindeki eriyik oksijenin canlı 

mikroorganizmalar tarafından tüketildiği, göl suyu içerisinde amonyak 

derişiminin ve kirliliğin arttığı tespit edilmiştir (DSİ, 2012). Nitekim 

2007-2010 arasındaki dönem, göllerin havzası içerisinde mahallelerin, 

Evren Sanayi Sitesi’nin ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nin 

önemli gelişme gösterdiği dönemlere tekabül etmektedir.  Öte yandan 

2018 yılında ise şehir yağmur drenaj şebekesinde yaşanan sorunlar ile 

Kale ve Balıklı Göl rekreasyon alanı çevre düzenlemesi süreci 

nedeniyle göl suyunda kirlilik yaşanmıştır. 2018 yılında geçici süreyle 

ortaya çıkan yağmur drenaj sorunu ortadan kalkmış olsa da, karstik 

akiferi besleyen havza ve göl çevresinde kanalizasyon menşeli kirlenme 

tehlikesi kesin bir çözüme kavuşmuş değildir.  
 

Aynı raporda gölleri besleyen karstik kaynakların debisinde çevrede 

açılan kuyulara bağlı olarak önemli miktarda azalma olduğu tespit 

edilmiştir. Söz konusu durum karstik akiferlerin kirlenmesinin dışında 

yeraltı suyunun aşırı kullanımı ile ilişkili başka bir karstik tehlikeyi 

ifade etmektedir. Nitekim 2009 yılında Balıklı Göl’ü besleyen 
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kaynaklardaki akım miktarının saniyede 70 litreye kadar (Ortalama 

akım: 99Lt/sn) kadar düştüğü, yeraltı suyu kullanımının bu şekilde 

devam etmesi halinde gölleri besleyen kaynakların yakın gelecekte 

tamamen kuruyabileceği tespit edilmiştir (DSİ, 2012). Kaynaklarda 

akım miktarının azalmasında, Organize sanayi bölgesi ve evren sanayi 

bölgesinde açılan kuyulara ek olarak kaynakların beslenme sahasında 

bulunan köyler ve köy altı yerleşmelerinde açılan kuyular etkili 

olmuştur.   Sorun kaynakların beslenme sahasındaki kaçak kuyuların 

kapatılması ile bir nebze çözülmüş olsa da söz konusu tehlike tam 

manası ile ortadan kalkmış değildir.  
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Karstik tehlikeler, doğal yolla veya insan etkisi ile meydana gelen, 

karstik arazilerin doğasıyla ilişkili olan tehlikeli olay ve durumlardır.  

Bu çalışmada karstik tehlike kavramının açıklanması ve Harran 

Ovası’nda karstik tehlike durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Araştırma kapsamında Harran Ovası’nda dört önemli karstik tehlike 

tespit edilmiştir. Bunlar; dolin oluşumu, yeraltı suyunun yükselmesine 

bağlı tuzlanma, yeraltı suyunun çeşitli nedenlerle kirlenmesi ve yeraltı 

suyunu besleyen havzada yeraltı suyunun aşırı kullanımıdır.  
 

Harran Ovası’nda geçmişte dolin oluşumları meydana gelmiştir. Söz 

konusu dolin oluşum alanlarının dağılışı ile ova içerisindeki tektonik 

hatlar arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Dolin oluşumu, insanın can ve 

mal güvenliği yanında çeşitli yol, köprü, kanal gibi alt yapı unsurlarına 

zarar verebilen ve aynı zamanda oluştukları ortamlarda tarım arazisinin 
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kullanım dışında kalmasına neden olabilen bir olaydır.  Bu nedenle 

ovada dolin oluşumu izlenmeli, dolin oluşabilecek potansiyel alanlar 

belirlenmeli, bunun için jeofizik yöntemler kullanılarak ovada dolin 

oluşumu açısından risk taşıyan fay hatları ve çevresinde kırıntılı birim 

içerisinde boşluk oluşup oluşmadığı tespit edilmeli ve olası oluşumlar 

için önlem alınmalıdır.  
 

İnceleme alanının güneyinde çok ciddi bir alanda tuzlanma sorunu 

mevcuttur. Ova topraklarında tuzlanma ciddi bir şekilde izlenmeli, ova 

genelinde acı/tuzlu yeraltı suyunun yükselmesine neden olan salma 

sulama tekniğinden ivedilikle vazgeçilmeli, drenaj kanallarının 

yoğunluğu arttırılarak tuzlanan taban suyunun topraktan 

uzaklaştırılması sağlanmalıdır. 
 

Harran Ovası’nda ve yer altı suyunu besleyen havzada, yeraltı suyunun, 

katı-sıvı evsel atıklar, nitrat birikimi ve çeşitli ağır metaller tarafından 

kirletilme olasılığı bulunmaktadır. Ova genelinde katı atıkların düzenli 

alınması sağlanmalı, sıvı evsel atıkların belli bir düzen dâhilinde 

toprağa deşarjı sağlanmalıdır. Ova genelinde nitrat birikiminin önemli 

ölçüde yükseldiği bilinmekte, buna karşılık ağır metal kirliliğine ilişkin 

yeterli data bulunmamaktadır. Ovada pestisit kullanımı hakkında yöre 

halkı bilinçlendirilmeli, aşırı pestisit kullanımı engellenmeli yeraltı 

suyunda ve toprakta pestisit kullanımının etkileri izlenmelidir. Karaali 

kaplıcalarından deşarj edilen suların öncelikle dinlendirme 

havuzlarında bekletilmesi sağlanmalıdır.   
 

İnceleme alanında yer altı suyunu besleyen havzada karstik akiferin 

kanalizasyon atıkları ve hayvansal atıklarla kirlenmesi,  bölge için 
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oldukça önemli bir su kaynağı konumundaki karstik akiferin 

kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Bu durum su açısından her 

geçen gün fakirleşen dünyada temiz su kaynaklarının kötü kullanımı 

anlamına gelmektedir.  Söz konusu akiferin korunması gelecekte 

yaşanması olası su sıkıntıları açısından da büyük öneme sahiptir.  Öte 

yandan karstik akiferin kirlenmesi, Şanlıurfa şehri için son derece 

önemli bir turistik değer olan Balıklı Göl’ün varlığı açısından da büyük 

tehlikedir.  
  

Geçmişte yer altı suyunu besleyen havzada, çok sayıda kaçak su 

kuyusunun açılması ve yer altı suyunun aşırı kullanımını gündeme 

gelmiştir. Bu durum Balıklı Gölü besleyen kaynakların zayıflamasına, 

göl suyunda sirkülasyonun azalmasına ve balık ölümlerine neden 

olmuştur. Karstik akiferin aşırı kullanımı Balıklı Gölün varlığını tehdit 

ettiği gibi göl ile ilişkili mevcut turizm sektörünün de olumsuz 

etkilenmesine neden olabilecek çok ciddi bir karstik tehlikedir. Bu 

nedenle havzada yeraltı suyunun dikkatli kullanımı Balıklı Göl gibi bir 

değerin sürdürülebilir varlığı açısından ayrıca önemlidir.  Yörede 

yeraltı suyunun kullanımı sıkı denetim altında tutulmalı, yeraltı suyunu 

kirleten kanalizasyon sisteminin sorunsuz çalışmasına özen 

gösterilmelidir. Havzayı besleyen alanda kırsal yerleşmelerin sıvı evsel 

atıkları kanalizasyon sistemine dâhil edilmeli, katı evsel atıklar düzenli 

bir şekilde toplanmalıdır.  
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GİRİŞ 

Eskiden beri toplumların gündeminde yer alan konulardan biri olan 

adalet ve sosyal adalet kavramları, günümüzde tartışılmaya devam 

etmektedir. Bireylerin yaşamlarını ve özgürlük alanlarını yakından 

etkileyen bu kavramlar birçok siyaset felsefecisi ve sosyologlar 

tarafından farklı şekillerde ele alınmaktadır. Kimi siyasetçi ve sosyolog 

adalet ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi konusunu elverişli görerek 

ütopyalar oluşturmuşlar, kimileri ise sosyal adaleti gerçekleştirmenin 

mümkün olmadığını savunarak distopyalar oluşturmuşlardır. 

Günümüzde ise bu kavramın gerçek anlamı çarpıtılarak gündeme 

gelmektedir. 20. Yüzyılın önde gelen sosyal adalet kuramcılarından biri 

olarak kabul edilen Brian Barry okuyucuyu, belki de herkesin bildiği, 

şahit olduğu fırsat eşitsizliklerine dayalı bir kuramın inşasını mümkün 

kılacak, düşünsel kavganın ortasında bırakmaktadır. Herkesin eşit 

fırsatlarla yetkilendirildiği bir sistemi arzulayan düşünür, liberal adalet 

anlayışının eşit olmayan fırsatlara karşı geliştirdiği önemli 

kavramlardan biri olan sosyal adalet konusunda oldukça cesur ve bir o 

kadar radikal yorumlarda bulunduğu gözlemlenmektedir. Böyle bir 

ihtiyacı arzulamasının ana nedeni, bir toplumda adaletin ve eşitliğin 

gerekliliğine inanmasına rağmen, onun ilk yaptığı ve öncelediği şey, 

kuramsal olarak inşa edilen sosyal adalet meselesini bilimsel bir 

zeminde tartışmaktır. Ancak Barry’i dönemin sosyal adalet 

teorisyenlerinden ayıran en temel yönü, ortaya attığı kuramın 

merkezinde toplumun her katmanından bireyi sosyal adalet fikrine 

yaklaştırabilme gücüdür. Şöyle ki, onun kuramında yalnızca alt sınıflar 

değil üst sınıflar bile toplumsal adaletin gerekliliğine dair bir inanç 
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geliştirebilmektedirler. Barry’nin ayırt edici fikirlerinden bir diğeri de, 

meritokrasi kurumuna olan eleştirel yaklaşımıdır. Barry,  meritokrasi ve 

liyakat usullerinin adaletsiz bir başlangıç noktası ihtimalini göz önünde 

tutarak saf ve yalın bir sosyal adalet arayışı içindedir. Bununla birlikte 

meritokrasi fikrinin temelinde yatan bütün önermelerin hatalı olduğunu 

varsayan ve eserinde bu önermelerin hatalı olduğunu göstermek için 

çabalayan Barry, bunu başarmak için genetik meritokrasi kavramını 

tartışmaya açmaktadır. Bu bağlamda elinizdeki çalışmada, önemli 

siyaset felsefecilerinden biri olan Brian Barry’nin sosyal adalet 

kavramını ele alış biçimi aktarılmaktadır. Barry’ nin, eğitim ve sağlık 

gibi hayati önem taşıyan konular üstünden eşitliğe nasıl ulaşılabileceği 

konusunun derince ele alındığı bu çalışma; Barry’nin sosyal adalet 

kuramını, kimi zaman yüzeysel kimi zaman özel sondajlarla anlama ve 

açıklama gayreti içerisinde sunulmaktadır.  

1- Brian Barry Kimdir? 

İngiliz siyaset felesefecisi Brian Barry, 7 Ağustos 1936’da dünyaya 

gelmiştir. Barry, Taunton, Southampton ve Queen Kolejdeki 

eğitimlerinin ardından, 1958 yılında Oxford’da siyaset, felsefe ve 

ekonomi alanında bir ilke imza atmıştır. 1964 yılında alanında doktora 

derecesi verilen Barry, 1965 yılında Herbert Lionel Adolphus Hart 

(H.L.A. Hart) İngiliz filozof ve Hukuk Felsefesi profesörü 

danışmanlığında hazırladığı doktora çalışmasını ‘’Political Argument’’ 

adıyla kitaplaştırılır. 1961 ve 1962 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde 

doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta iken; Bir Adalet Teorisi, 

Hakkaniyet Olarak Adalet gibi çalışmaları olan ve adından söz ettiren 
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Jhon Rawls ile tanışır.  Barry akademik kariyerini birçok Üniversite ve 

Enstitü’de [ Birmingham (1960), Keele (1962-63), Southampton (1963-

65), Oxford (1966–69, 1972-75), Essex (1969-72), Britanya 

Kolumbiyası (1975-76), Stanford (1976–77), Chicago (1977–82), 

California Teknoloji Enstitüsü (1982–86), Londra Ekonomi ve Siyaset 

Bilimi Okulu (1987–98) ve Columbia (1998–2005)] sürdürme imkânı 

elde etmiştir. Bilinen en önemli eserleri ise, Political Argument (1965, 

Reissue 1990), Sociologists, Economists and Democracy (1970), The 

Liberal Theory of Justice (1973), Theories of Justice (Berkeley, 1989), 

Democracy, Power and Justice: Essays in Political Theory (Oxford, 

1989), Liberty and Justice: Essays in Political Theory (1991), Justice as 

Impartiality (1995), Culture & Equality: An Egalitarian Critique of 

Multiculturalism (2001), Why Social Justice Matters (Polity 2005). 

Brian Barry, fikirleri ve eserleri ile alan yazında önemli şahsiyetler 

arasında yer almayı başarmıştır. 10 Mart 2009’da Londra’da hayata 

gözlerini yummuştur.  

2- Neden Bir Kurama İhtiyaç Var? İnşa Edilen Kuramın Çapı Ne 
Olacak? 

Gündelik yaşamda birçok konuya dair değişmezlerimizin/ 

doğrularımızın olduğu düşününce, herkesi aynı fikirde olma olasılığı 

ortadan kalkmaktadır. Mevzu bahis fikir ayrılıklarının bulunması, basit 

bir ifade ile sosyal adalet kavramına yüklenen anlamın dahi 

farklılaşacağını göstermektedir. Toplumsal etkileşimlerimizde atılan 

her adımı düzenleyen, yasalar ile yasaklar koyan veyahut inanç 

sisteminin güçlü referansları kullanılarak en kötüyü/olumsuzu bir 

yaptırım aracı olarak kullanan, bir diğer ifade ile imzalanan toplumsal 
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sözleşmeye uymayanlar için ‘korkuluk’ mahiyetinde inşa edilen 

kurallar sistemi bireylere sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Ancak 

bütün bu sorumluluk alanına rağmen herkesin aynı düşünceyi 

taşımayacağı ortadadır. Bir diğer ifade ile bir mesele için bütün 

bireylerden aynı yorumu beklemek, bir olguya aynı anlamın 

yükleneceğini varsaymak büyük bir hata olarak görülmektedir. Şayet 

bu türden fikir ayrılıkları varsa, işte o vakit herkesin ortalama benzer 

kanaati taşıyacağı bir teoriye ihtiyaç vardır. Barry tam da bu noktada, 

sosyal adalet meselesini irdelerken zenginlerin fakir bireylere karşı 

taşıdıkları sorumlulukları konusunda yaşanan görüş ayrılıklarına dikkat 

çekmekte; buna benzer sorunları aşmak için ideal bir sosyal adalet 

kuramına var olan ihtiyacı hatırlatmaktadır (Barry, 2017: 18). Yazının 

hemen bu bölümünde kuramsal yaklaşımlar ile ilgili literatür 

irdelendiğinde adalet yaklaşımının üç farklı yaklaşım biçimi ile ele 

alındığı görülmektedir. Bunlardan ilki, Nozick‟in devlet müdahalesine 

izin vermeyen “pür piyasa adaleti‟, ikincisi Hayek’in sınırlı devlet 

müdahalesine izin veren “piyasa adaleti‟ ve üçüncüsü ise devlet 

müdahalesine dayanan Rawls’ın “dağıtıcı adalet‟ düşüncesidir 

(Kaynak, 2017:257; Çakır, 2017; Çakır, 2019). Yine literatür 

irdelendiğinde sosyal adaletle ilgili ortaya atılan görüşlerin ikiye 

kategoride değerlendirildiği düşünülmektedir. Bunlar radikal sosyal 

adalet ile sosyal devletçi sosyal adalet.  Kaynak’a göre radikal sosyal 

adalet savunucuları, sosyal adaletin bir düzen değişikliğiyle 

sağlanabileceğini savunmaktadırlar. Sosyal devletçi sosyal adalet ise, 

adaletsizliklerin giderilmesinde devletin piyasa düzenini eline alması 

gerektiğini savunmaktadırlar (2017:257). Bununla birlikte sosyal adalet 
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kuramına dair literatürde karşımıza iki temel paradigma çıkmaktadır. 

Bunlar sözleşmeci ve faydacı paradigma. Kısaca sözleşmeci yaklaşımın 

özünde bireylerin eşit ve özgür olduğu fikri bulunmaktadır. Ancak 

bireylerin sosyalizasyon süreciyle birlikte bu eşitlik bozulduğu; lakin 

yasal haklar ve karşılıklı uzlaşma mekanizmaları ile bu geçici sorunun 

üstesinden gelinebileceği inancı bulunmaktadır. Faydacı yaklaşımı 

kısaca açıklamak gerekirse, refah ve özgürlüğün artırılması fikri bu 

yaklaşımın özünü yansıtmaktadır. Liberter bir bakış açısına sahip olan 

Rawls ve Nozick faydacılık yaklaşımına dönük eleştirileri 

bulunmaktadır (Tütüncü, 2014: 480). Faydacılık, bütün değerleri ve 

arzuları faydaya indirgediği, dolayısıyla da saygın ve değerli arzularla 

sıradan ve bayağı arzuları eşitlediği için zayıf bir felsefedir. Kantcı 

bakış açısının faydacılığa eleştirisine yer veren Sandel’e göre faydacı 

hesap insanlara, kendilerinde bir amaç olarak saygıyı hak edenler olarak 

değil başkalarının mutluluğunun aracı olarak bakmaktadır. Özellikle 

Sandel, toplumun refahını maksimize etme düşüncesinde faydacıların, 

zenginlerden alınan vergilerin fakirlerin yararına olacak şekilde 

dağıtılması gerektiği görüşüne liberteryenler karşı çıkmaktadır. Zengin 

insanlardan rızaları olmadan para almak, onların kendi istediklerini 

yapma özgürlüklerini ihlal etmektedir (2019: 91). Esaslı bir sosyal 

adalet kuramına olan ihtiyacı gündeme getiren Barry, bu düşüncesi ile 

yukarıda mevzu edilen yaklaşımların meseleyi anlamaktan uzak 

olduğunu, tam maksadıyla bütün sorunlara cevap veremediğini 

düşündüğünden yeni bir kurama olan inancını yinelemektedir.  
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Yakın tarihe kadar, adalet toplumların1 bir sorunu şeklinde 

algılanmadığını aktaran Barry, bireylerin meziyetlerinin adaleti ortaya 

koymada önemli bir etken olduğunu düşünmektedir. Özellikle sosyal 

adalet kavramının, bugünkü manada kullanılan anlamına en yakın 

kullanıldığı dönem olarak Ortaçağ’ı göstermektedir. Özellikle “adil 

bedel2” kavramını gündeme getiren Barry, Ortaçağda alan ve satan 

arasındaki küçük etkileşimi vurgulamaktadır.  Başta İngiltere ve Fransa 

olmak üzere bütün Avrupa’da önemli bir akım olarak sosyal demokrat 

partilerin seçim ajandalarında kalıcı olarak yer bulan bu kavram, 

özellikle Tony Blair ve selefi Jhon Smith İşçi Partisinin seçim 

çalışmalarında yürüttükleri başarılı çabalarla hayat bulma noktasına 

gelmiştir (Barry, 2017: 18-19).  

                                                            
1 Adaletin bireysel erdem kadar toplumsal yapıyla da ilişkili olduğu fikri ilk kez Platon 
tarafından ortaya atılmıştır. Platon, iyi düzenlenmiş bir toplumun, adalet anlayışını, 
bireysel bir erdem olarak vatandaşlara da benimsetebileceğini varsayar. Dolayısıyla 
Platon’un adaleti hem siyasal hem ahlaki bir amaca sahiptir (Kocaoğlu, 2018: 8). 
Adalet kavramı Platon’da iki yönlüdür; birincisi adaletin devlette yansıması, ikincisi 
adaletin tek tek bireylerde yansımasıdır. Platon devletle insan yapısı arasında 
benzerlik kurduğundan dolayı onda adaletin devletteki yansıması, bireysel 
yansımasından daha önemlidir; o, devlette adalet anlayışını, kısaca devleti yüceltir. 
Yine de her ne kadar devleti yüceltse de Platon, adalet tanımında insan ruhuna 
göndermede bulunur; o, ruhun sahip olduğu ölçülülük ve adaletle devlet düzeni 
arasında yapısal bir benzerlik görür. Platon’a göre ruh için adalet; bir erdem olarak 
bilgelik, cesaret ve aklın kendi üzerlerine düşeni yapmasıdır (Topakkaya, 2008: 31-
32, 44). Benzer şekilde Platon’a göre bir devletin adil olabilmesinin teminatı da 
herkesin kendi üzerine düşen işi doğru yapmasını sağlayarak kenti yönetecek olan, 
filozof kraldır. Yani adil bir kentte adalet, filozof kralın şahsında zuhur eder (Çıvgın, 
2018: 227). Ayrıca Platon için adalet sadece sonuçları açısından değil, aynı zamanda 
kendisi için arzu edilir. Hem devleti hem de ruhu oluşturan unsurların ahenk içinde 
olması önemlidir. Bu bakımdan bireyde aklın, devlette de akıllı olanların, yani bilge, 
faziletli ve erdemli olan filozofların yönetmesi adalet için son derece önemlidir 
(Ceylan, 2006: 171). 
2 Bu kavram zorlama olmaksızın gönüllü olarak girilen pazarlıktaki adilliği ifade 
etmektedir. 



 

 83 

Sosyal adalet ile ilgili bu ayrımlarla birlikte Brian Barry ise sosyal 

adaleti fırsat eşitliği ve sorumluluklar bağlamında ele almıştır. 

Toplumun başlıca yapılarında ve kurumlarda olan eşitsizlikleri ortaya 

koyarak, bu eşitsizliklerin giderilmesi için önerilerde bulunmaktadır. 

Özellikle sağlık ve eğitim alanlarındaki fırsat eşitsizliklerinin üzerinde 

durarak, bu eşitsizliklerin kaynağına inerek kurumların değişebilirliğini 

ele almaktadır. 

Sanayinin gelişmesi ve teknolojik imkânların çoğalması ile birlikte 

daha çok üzerinde tartışmaya devam ettiğimiz bir kavram olan modern 

sosyal adalet özünde, devrimci fikri, kapitalizm ve iktidar gücünü 

barındırmaktadır. Bu dönemle birlikte sosyal adalet sadece toplumun 

kıyılarında değil çekirdeğine de meydan okur hale gelmiştir. Artık 

işverenler ile işçi arasındaki eşitsizlikler sorgulanacak hale gelmiştir 

(Barry,2017: 19). 

Barry’nin sosyal adalet tartışmalarının merkezinde hak, fırsat ve kaynak 

kavramları büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte adalet sınırlı 

bir ölçekte kurumlara da atfedilmektedir. Bir toplumdaki kurumların, 

sosyal adaleti uygulamak adına ne ölçüde çaba sarf ettiklerini anlamak 

için bireysel haklara, kaynaklara ve fırsatlara bakmak gerekir. Bu 

sonuçlar, adil hak, fırsat ve kaynak dağılımına katkılarıyla 

değerlendirilir (Barry,2017: 30). Burada asıl önemli nokta, hak, fırsat 

ve kaynak dağılımında kurumların düzeltici işlevinin olmasıdır. Bu 

bağlamda toplumda mevcut bulunan yapı ve kurumlar, sosyal adaletin 

uygulanması için önemlidir. Bu kurumlar kendi içlerinde amaç değil bir 

araçtır (Barry, 2017: 30). “İnsanların bir şeyi yapma hakkı olduğunu 
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söylemek, sadece o şeye sahip olmalarının ya da o şeyi yapmalarının 

yasaklanmadığı anlamına gelir (Barry, 2017: 31) şeklindeki beyanı hak 

kavramının içeriğini yansıtmaktadır.  

Hak kavramını fikri bir özgürlükten ziyade yapabilme/ 

başarabilme/kolaylaştırma/fırsatlara erişebilme olarak ele alan Barry, 

hak ve fırsat kavramının zorunlu birlikteliğine dikkat çekerek konuyu 

bir örnek üzerinden açıklamaktadır: 

“Amerikalılar, engelli (örneğin tekerlekli sandalyeye bağlı) 

insanların kamusal mekânlara erişim hakkından bahsettiğinde, 

sadece onların erişimini engelleyen bir yasa olmayacağını 

kastetmezler. Rampalar ve asansörler sayesinde, engelli 

insanların bürolara, dükkanlara, eğitim kurumlarına ya da 

kamusal eğlence mekanlarına girip çıkabilmesinin fiziksel olarak 

mümkün olmasını kast ederler ” (2017: 33) 

Barry’nin son olarak dikkat çektiği kavram kaynaklardır. Kaynak genel 

olarak, insanların sahip oldukları ya da erişebildikleri dışsal şeyler 

olarak belirten Barry, ‘bireylerin amaçlarına ulaşmaları için şanslarını 

artıran her şey’ kaynak olarak değerlendirmektedir (2017: 34). 

Sosyal adaletli bir yapıda bir denge mekanizması olarak işlev gören bu 

üç yaklaşım için asıl tehdit olan şey bireysel eylemlerdir. Bireylerin 

dürüst eylemleri hak, fursat ya da kaynakların adil dağıtımına etki eder; 

lakin, dürüst olmayan eylemler hak, fırsat ve kaynak konusunda haksız 

bir dağılıma sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda bireysel eylemlerden 

hareketle doğan adaletsiz dağılımın son bulması için toplum 
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kurumlarının değiştirilmesi gerekmektedir (Barry,2017: 31). 

Uluslararası kurumlar temel bir yapı oluşturmakta çünkü kurumlar 

ülkelerin içindeki eşitsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Buradaki en 

önemli nokta, hakların, fırsatların ve kaynakların dağılımıdır. Bu 

dağılım küresel çapta olduğu için adil olup olmama durumu 

incelenebilir durumdadır. Barry bu durumu şöyle örneklemektedir:  

“Mali ya da Burkina Fasso’da yaşayan ortalama bir vatandaşın 

sahip olduğu hakları, fırsatları ve kaynakları Norveç ya da 

İsveç’te yaşayan ortalama bir vatandaşın sahip olduğu hakları, 

fırsatları ve kaynakları karşılaştırmamız mümkündür. İlk iki ülke 

ile son iki ülke arasındaki eşitsizliğin, makul bir adalet kuramıyla 

meşrulaştırılıp meşrulaştırılamayacağını sorabiliriz. İlk iki ülke 

ile diğer iki ülke arasındaki farklılıklar, aslında aynı fırsatlara 

sahip oldukları ama Norveçliler ile İsveçlilerin tercihlerinin daha 

iyi kullandığı şeklinde açıklanabilir mi? Küresel eşitsizlik 

örüntüsüne de aynı şekilde bakmak mümkün. Bu örüntünün temel 

adalet ilkeleriyle açıklanamayacağı sonucuna varırsak 

kurumlara odaklanabilir, daha adil bir dünya için ne tür 

kuralların ve ne tür bir yönetim biçiminin gerektiğin sorabiliriz” 

(Barry,2017: 45). 

Bütün konuşulanlarla birlikte sosyal adaletin gerçekleşmesi için 

yapılması gereken önemli girişimlerden biride ücretli iş sahibi olmanın 

önemini azaltmaktır. İfade Barry’e aittir.  Bu durumun iki sebebi vardır. 

Birincisi işçilerin işsizlik korkusunu ortadan kaldırılmasıyla işçilerin iş 

seçimi imkânı sağlanmalıdır ve işverenler kendi işlerini cazip duruma 
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getirmesi gerekir. İkincisi gelirlerin rolü ne kadar küçük olursa toplum 

o kadar adil olur. Bu da kaynak ve fırsatların herkese koşulsuz 

sunulması gerektiği anlamına gelmektedir (Barry,2017:215). 

3- Liyakat Çözüm Mü? 

Evet, liyakat sosyal adaletli bir yapıda belki ihtiyaç listesinin en başında 

yer almaktadır. Ancak asıl gündem, liyakat nişanı alan bireyin diğerleri 

ile aynı koşullarda ya da durumlarda olup olmama durumudur. Barry, 

Meritokrasinin Neresi Hatalıdır adlı kaleme aldığı yazısında 

meritokrasi fikrine alışılmışın dışında bir yaklaşım geliştirdiği 

görülmektedir. Hemen hemen her bireyin liyakat’i yücelttiği bu 

dönemde (çölde bir vaha gibi), Barry, özellikle liyakat’i elde etme 

fırsatlarının eşitsiz olması aşamasına da kulak vermemiz gerektiğini 

aktarmaktadır. Diğer bir ifade ile bireylerin genetik olarak devralınmış 

yeteneklerle birlikte, devam edilen okul veya karşılaşılan idealist bir 

öğretmen. Kendisi için asıl olan liyakata ulaşma sürecinde, her adayın 

aynı fırsatlara sahip olup olmadıklarıdır (2017: 120). Örneğin, bir birey 

hak etmeden dahil olduğu bir ücretli çalışma sisteminde kendisine 

sunulan imkanlarla uzmanlaşabilmekte; gelecek günlerde diğer 

avantajlı pozisyonlar için aranan nitelikteki aday olarak muamele 

görebilmektedir. Tabi burada hak etmemekle birlikte asıl gündeme 

gelmesi gereken mesele, fırsatlara aynı oranda erişim meselesidir. 

Meselenin asıl can alıcı noktası tam da burasıdır. Çünkü Barry, gerçek 

liyakatin ne olduğu cevaplarken genellikle doğuştan gelen, genetik 

becerilere odaklanmaktadır. Ona göre (2017: 123) gerçek liyakat, 

“soyut akıl yürütme ve problem çözme konusunda genetik olarak 
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devralınmış bir beceri”dir. Barry, bir işe alım sürecinde liyakat 

usulünün işletilmesinin o kadar da masum bir şey olmadığını üzerinde 

durmaktadır.  

4- Neden Fırsatlar Eşitsiz? 

Barry’nin sosyal adaleti inşa etmede önemli gördüğü üç temel konudan 

biri olan fırsat/fırsatlar, önemle üzerinde durduğu konular arasında yer 

almaktadır. Konuyu açıklarken fırsatlar ve fırsatlara erişimde adil 

davranma ilkesi üzerinde duran Barry, konuyu bazı anlar üzerinden 

örneklendirmektedir. Örneğin bir işte çalışacak kişiyi kayırma 

olmaksızın işe almak adil bir davranıştır. Bu durumu adil yapan şey ise 

işin kıt bir kaynak olmasıdır. Kıt kaynakların dağıtımı ırk, kan bağı ya 

da sınıf gibi niteliklere dayanmamalıdır (Barry,2017: 49). Birey belirli 

bir davranışı kendi iradesiyle benimseyebiliyorsa ve bu davranışı kendi 

iradesiyle tercih ederek, söz konusu şeyi yapmasına vesile oluyorsa bu 

durum bir fırsattır. Dolayısıyla fırsatı kendi seçimlerimiz doğrultusunda 

ele alınırsa, işe başvuru yapan adaylar eşit olmayan fırsatlara sahip 

olacaktır. Bu durumda başarılı olan aday ile diğer adaylar arasında fark 

yaratan şey, tercihlerinin diğerlerinden üstün olmasıdır. Bu konuyla 

ilgili yer verilen bir ifade de “Bourbon Kralı XVII.Lousi’nin Saint 

Cry’de astsubayları söylediği sözler dikkat çekicidir: Unutmayın, 

içinizde Reggio Dükü’nün mareşal asasını taşımayan bir tek kişi bile 

yok, ona öne çıkarmak size kalmış” yer almaktadır (Barry,2017:52). 

Barry kaynaklar ve fırsatlar konusu daha da açmak üzere “başlangıç 

kapısı” kavramını kullanmaktadır. Bu metafor at yarışından alınmıştır. 

Bu metafora göre yarışa başlangıç kapısından itibaren bakılmaktadır. 
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Yarış esnasında at ve jokeyin yarışa nasıl katıldıkları veya bulundukları 

duruma nasıl geldikleri sorgulanmaz. Yalnızca o anki performansı ve 

şansı üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Böylece jokeylerin farklı 

düzeydeki tercihleri ve çabaları sonucunda kazanan belirlenir 

(Barry,2017: 52). 

Başlangıç kapısı tiplemesi insanlar arasındaki rekabet için ele alınırsa, 

bu durumdan iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi, ödülleri almak 

için sarf edilen çabalar erdemli olmayabilir.  

“Şirketlerde cezasız kalmış suçlar ya da kanunların erişimi 

dışında kalan finansal ayak oyunları dürüstçe ve canla başla 

çalışmaktan binlerce kez kazançlı olabilir” 

İkincisi ise, başlangıç kapısı nerede olursa olsun insanların beraberinde 

getirdiği kaynaklar, farklı kullanılma eğilimi gösterirler. Bireylerin 

kendi kontrolleri dışında ekonomik anlamda önemli etkenler eşit 

olmadığı sürece tam anlamıyla fırsat eşitliğinden söz edilemez 

(Barry,2017: 53). 

Fırsatlar konusunda fark yaratan etkenlerin küçük bir bölümü 

ölçülebilmektedir. Bunlar arasında aile ve yakın çevreden oluşan çeşitli 

etkenler yer almaktadır. Bu etkenlere örnek olarak; eve dergi veya 

gazete alınması, bir çocuğun kaç kardeşe sahip olduğu vs. verilebilir. 

Fark yaratan ikinci bir etken ise şanstır. Şans ise kendi içinde genetik 

ve çevresel olarak ikiye ayrılmıştır. Bireyin akran grubunun yerine 

başka grupla takılması çevresel şansa örnek olurken, IQ testi sonucu 
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gibi doğuştan sahip olduğu kaynaklar ise genetik şansa örnektir 

(Barry,2017: 53). 

Fırsatlar için bir diğer etken ise çabadır. Şartlar eşit olduğunda bazı 

seçenekler arasında yapılan tercihler ve bu bağlamdaki çabaya dayalı 

sonuçlar adil eşitsizlikleri oluşturabilmektedir. Bu bağlamda Barry 

örnek olarak şu durumu vermiştir:  

‘Başlangıç noktasında, aynı şirkette aynı işi yapan birkaç kişi 

bulunmaktadır. Şirket bu kişilere yeni bir terfi vermek için 

ücretsiz bir eğitim vermektedir. Tüm çalışanlar bu açıdan eşit bir 

fırsata sahiptir. Şirkette çalışan Able ve Baker 

karşılaştırıldığında: Able haftalık on saat çalışıp on saat bara 

gitmektedir. Baker ise haftalık yirmi saat çalışarak başka bir 

aktivite yapmamaktadır. İkisinin de bara gitmeyi tercih ettiği 

varsayımında Able terfi kazanırken Baker ise kazanamamaktadır. 

Bu durumu birçok sebeple açıklamak mümkündür. Baker daha az 

kaynağa sahip olduğu için adlığı eğitimler yetersiz kalmış ve 

terfiyi kaybetmiştir. Aynı şekilde Able ile eşit kaynak ve 

yeteneklere sahip Charlie’nin karşılaştırılmasında ise Charlie 

çalışmayı tercih etmediği için terfiyi kaybetmiştir. Bunlarla 

birlikte eşit kaynak ve fırsatlara sahip olduğu halde terfi elde 

edemeyecek çalışanlarda söz konusudur. Burada Able’ın terfi 

etmesi ve Charlie’nin terfi edememesinin nedeni ise fırsat eşitliği 

ilkesiyle açıklanmaktadır’ (Barry,2017: 54). 
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5- Eğitim ve Fırsat Eşitliği 

Toplumda meydana gelen eşitsizlikler ve özellikle fırsat eşitsizliğinin 

kaynağı birçok etken olabilmektedir. Bu etkenler bireyin doğduğu 

andan itibaren onu etkilemektedir. Hatta anne karnındaki sürecin 

gidişatına göre bu eşitsizliğin içine dahil olmaktadır. Fırsat eşitsizliği 

hiçbir sebep yokken veya birden ortaya çıkan bir durum değildir. 

Toplumda oluşan sınıf ve sınıfı oluşturan etkenlerin birleşimiyle ortaya 

çıkmaktadır. 

Eğitim konusundaki eşitsizlik (diğer eşitsizliklerde de olduğu gibi) 

bireyin daha anne karnına düşmesiyle başlamaktadır. Fetüsün gelişimi 

annenin hamilelik boyunca sağlık duruma bağlıdır. Bununla birlikte 

doğum öncesi ve sonrası bakımı bu durum için önemlidir. Herkese aynı 

kaliteyi sağlayamayan bir toplum adil değildir. Barry bu durumu şöyle 

örneklendirmektedir: 

‘Hamilelik sürecinde annenin yeterli ve sağlıklı beslenmesi, iyi 

hava şartlarında bulunması önemlidir. Anne ve bebek hava 

kirliliğine ne kadar maruz kalırsa beyinsel faaliyetleri o derece 

de azalır. Beyinsel faaliyetlerin azalması ise anlama ve 

algılamada bir gerilemeye sebep olarak çocuğun okul hayatını 

etkilemektedir. Bununla birlikte anne ve bebeğin sağlıklı 

olabilmesi maddi kaynaklara da bağlıdır. Maddi durumu iyi olan 

orta ve üst sınıf aileler ile maddi durumu yetersiz isçi ve yoksul 

sınıf arasında bir uçurum söz konusudur. Bireylerin içinde 

bulunduğu koşullara göre çocukların beceri ve faaliyetleri de bu 

bağlamda değişkenlik göstermektedir’(Barry,2017: 60). 
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Tıbbi bakım, sağlık anlamında fark yarattığı için eğitimde fırsat eşitliği 

bakımından önem arz etmektedir. Öğrenme beceresi de ebeveynlerin 

sağlık durumuna bağlıdır. Bu bağlamda kötü eğitim, bir kuşaktan 

diğerine sağlık yoluyla aktarılmaktadır (Barry,2017:61). 

Ebeveynlerin iyi eğitimli olması ve çocuklarıyla sürekli iletişim içinde 

olması çocukların zihinsel faaliyetlerinin gelişimi için yararlıdır 

(Barry,2017: 62). Bununla birlikte ebeveynlerin çalışma koşullarındaki 

değişiklik ile çocuğun gelişiminde ebeveynlerin zaman ayırması da 

büyük öneme sahiptir. Barry bu durum ile ilgili bir araştırma sonucu 

bizlerle paylaşmaktadır: 

“Yapılan bir araştırmaya göre okuma ve matematik de en alttaki 

dörtte birlik grupta yer alan çocukların ebeveynlerinin, ücretli 

izin ya da hastalık izni alamayan esnek işlerde çalışmayan 

ebeveynler olması olasılığının büyük olduğu görülmüştür. Ayrıca 

ailenin geliri, ebeveynlerin eğitimi, medeni durumu ve 

ebeveynlerin okul sonrasında akşamları evden ne kadar uzun 

süre uzakta olması gerekiyorsa, çocukların sınavda en alttaki 

dörtte birlik grupta yer alma ihtimalinin o kadar arttığı 

gözlemlenmiştir” (Barry,2017: 69). 

Ortaya çıkan tablo dikkatle irdelendiğinde “sosyal adaletin ilk talebi 

çocukların doğduğu ve büyüdüğü ortamları değiştirmek, böylece onları 

olabildiğince eşit hale getirmektir. Bu durum, aileler arasında yaklaşık 

bir maddi eşitlik yaratmayı içermektedir. Diğer talebi ise sosyal 

müdahale sisteminin doğal ortamdan kaynaklanan dezavantajların telafi 

edilmesidir” (Barry,2017: 69). 



 

92 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Barry’e göre ebeveynlerden bağımsız ve herkes için geçerli fırsat 

eşitliği bir kuşakta ulaşılabilir bir şey değildir. Mevcut kaynakların 

yeniden düzenlenmesi ve eşitliği sağlama çabaları, gelecek kuşak için 

fırsat eşitliği bağlamında bir zemin hazırlamaktadır. Bununla birlikte 

bireylere genel ekonomiye katılma imkânı sunacaktır ve yurttaş bilinci 

canlı kalacaktır. Farklı çocukların yaşamlarında takip ettiği yollar daha 

doğmadan önce büyük ölçüde belirlenmiştir. Ebeveynlerin maddi, 

manevi ve sağlıksal tercih ve imkanları doğrultusunda çocuklar ya ileri 

doğru yol almışlardır ya da geride kalmışlardır. Bu durumun önlenmesi 

ve iyileştirilebilmesi, kamu politikalarının izlenmesi ile 

gerçekleştirilebilir. Zengin ve yoksul sınıf arasındaki uçurum 

azaltılarak, homojen mahalleler yerine sosyal olarak karma mahalleler 

oluşturulabilir. Buradaki amaç toplumsal kurumların, eşitsizlik 

birikimini sürekli hale geldiğini aktarmaktır (Barry,2017: 80). 

6- Sağlık ve Fırsat Eşitliği 

Barry, diğer çoğu söylemlerinde olduğu gibi sosyal adaleti inşa etmede 

kılı kırk yararcasına sondaj işlemine devam etmektedir. Bu kez 

gündeminde sağlık alanındaki bürün eşitsizlikler bulunmaktadır. 

Burada ima edilen şey, özel hastane hizmetlerinden kamusal hastane 

hizmetlerine, stresli bireylerden obeziteli bireylere kadar, meseleyi hem 

olgu hem de vaka boyutuyla ele aldığı gözlemlenmektedir. Bireylerin 

vücutsal dinamiklerinin gelişimi açsısından çok önemli bir varlık olan 

sağlık, bir yaşama belirtisidir. Hali hazırda sağlıklı olmak bireylerin 

amaçlarına ulaşması için gerekli bir koşuldur. Sağlığını kaybetmiş birey 

başkalarına muhtaç olduğu için kendi amaçlarını gerçekleştiremez ve 
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bağımlı hale gelir. Yani sağlıksız insan kendi eğitimine ve maddi 

durumuna yeterli kaynak sağlayamaz. Sağlık aynı zamanda fırsat 

eşitliği konusunda ele alınması gereken önemli bir kavramdır. Sağlık 

konusundaki eşitsizlikler çok fazla etken tarafından oluşmaktadır. 

Sağlıksızlığa etki eden faktörler göreceli olarak, gelir, ırk, etnik 

damgalamadır. Bu faktörler ve toplumun önemli yapıları, sağlığı ve 

sağlıktaki eşitliği etkilemektedir (Barry,2017: 83). Eğitim alanındaki 

eşitsizlikler gibi sağlık alanında da zengin ve yoksul olarak bir sınıf 

ayrımı söz konusudur. Maddi imkânlar doğrultusunda birey ya sağlık 

hizmetlerinden istediği şekilde yararlanabilir ya da bu hizmetlerden 

mahrum kalarak yaşamaya devam eder. Yoksul ya da işçi sınıfından 

olan bireylerin sağlıklarına zenginler kadar değer vermemeleri bu 

eşitsizliği etkilemektedir. Bununla birlikte sınıf ayrımından doğan 

sağlıksal problemler birbiriyle ters orantılıdır. Bazı belli başlı 

hastalıklar bile sınıflarla ilişkilendirilerek damgalama meydana 

gelmektedir. Sosyal merdivende aşağı doğru inildikçe yoksul ve işçi 

sınıf, gelir düzeyi düşük olduğu için veyahut çalışma saatleri çok fazla 

olduğu için strese kapılma oranı daha yüksektir (Barry,2017: 89). 

Özetlemek gerekirse “aşırı yoksulluk, beslenme yetersizliği ya da kötü 

yaşam alanları gibi nedenlerle doğrudan ölüme neden olur. Ama 

özellikle zengin ülkelerde aşırı derecede yoksul olmak damgalanmış bir 

azınlık yarattığı içinde ölüm sebebidir. Tüm gelir düzeyindeki 

Amerikalı siyahların ömrünün daha kısa olması, damgalamanın 

sağlıksızlığa neden olan bağımsız bir etken olarak rolünü gösterir” 

(Barry,2017: 91). 
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SONUÇ 

Brian Barry, bir toplumda sosyal adaletin tartışılıp inşa edilebilmesi için 

bilimsel bir sosyal adalet kuramının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 

Barry’e göre sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlamanın tek yolu devlet 

eğitimini iyileştirmek, servet ve gelir dağılımını düzenlemek, yüksek 

kalitede eğitim satın almanın her kesim için uygun olana kadar 

azaltılmasıdır. Barry’nin sosyal adalet kuramı; haklar, fırsatlar ve 

kaynaklar olmak üzere üç temel argüman olarak sunduğu ilkelerin 

dağıtımını önemsemekte ve bu konuda özellikle bizzat Devlet’e önemli 

görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Gelir ve iktidarın yeniden 

dağıtımı, sağlık ve eğitim alanında tasarrufu da beraberinde 

getirecektir. Aynı şekilde eğitimli ve sağlıklı ebeveynler daha sağlıklı 

ve eğitimli bireyler yetiştirirler ve bu durum bir döngü olarak devam 

edecektir. Bunlarla birlikte gelirin ve ekonominin yükselmesiyle, statü 

ve maddi kaynaklar arasındaki bağ azalacaktır. Bu durumda 

beraberinde stres nedeni olan hastalıkların daha az olduğu bir toplumu 

getirecektir. Stres anlamında iyileşmeyle birlikte sigara kullanımı ve 

uyuşturucu kullanımı daha az gerekli hale gelecektir. Yaşam biçimleri 

değişerek sağlıksız yiyecek ve içecek satan şirketler manipüle edilerek 

bu gıdalardan uzaklaşılacaktır. Bütün bu sosyal yapı, kurum ve yaşam 

standartların dönüşümü, eşitsizliği gidererek, sınıfsal ayrımı ortadan 

kaldıracaktır. Fakat bu dönüşümlerin ve dağılımların uygulanabilir 

oluşu yerel ve küresel olarak son derece sorunlu ve kısıtlıdır. Bu 

bağlamda yerel ve küresel sosyal adalet sağlamak pek mümkün 
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gözükmemekle birlikte, değişim için yapılan çalışmalar toplumda 

ileriye dönük bazı iyileşmeleri sağlayabilir. 

Barry’nin bize bıraktığı önemli tartışmalardan biri de, meritokrasi 

fikrine olan farklı yaklaşımıdır. Ona göre meritokratik modelde liyakate 

dayalı işe alma ve yükselme usulleri göründüğü kadarı ile çok masum 

ve adil değildir.  

‘Durum böyleyse siyasetin fark yaratması mümkün olabilir’.  
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GİRİŞ 

Tarih boyunca doğada ulaşımı zorlaştıran engelleri aşmak için 

kullanılan köprüler genellikle su kütlelerini geçmeyi amaçlamakla 

beraber karayolları, denizyolları, su kanalları ve su borularının çeşitli 

engelleri ve vadileri aşması gereken yerlerde yapılarak bir dayanak 

oluşturmuştur. Köprüler; hizmet ettikleri amaç (yol köprüleri, 

demiryolu köprüleri, kanal köprüleri vb.), köprü altında kalan serbest 

boşluktan yararlanılma biçimi, sabit ya da hareketli olması, yapımda 

kullanılan malzemenin cinsi (ahşap köprüler, masif köprüler, demir 

köprüler), işlevlerinin kısa ya da uzun süreli olmasına göre 

sınıflandırılmaktadır (Görcelioğlu, 1979). 

Osmanlı döneminde hassa mimarları arasında ordu hizmetleri için 

görevlendirilen, ordunun geçeceği yolların açılması, köprü inşası vb. 

işler için mimarbaşı ya da hassa mimarlardan birinin başkanlığında 

mimar, su yolcu, dülger, demirci vd. oluşan bir ekibin ordunun 

hareketinden önce yola çıktığı bilinmektedir (Turan 1964). Bu 

dönemde köprü mimarları yeni inşa edilecek ya da onarılacak köprüler 

için alınan karalar doğrultusunda faaliyette bulunmuşlardır. 16. 

yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzman mimarların köprü inşaatında 

çalıştığı bilinmekle birlikte (Taş 2003) köprü yapımıyla uğraşan kişilere 

köprü mimarı denilerek (Dündar 1999) yapılan işin ve yapan kişinin 

özel olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında ulaşım dışında farklı işlevsel özelliklere sahip 

köprüler Türkiye’den ve dünyadan seçilen örnekler doğrultusunda ele 
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alınmıştır. Bu konuda örneklerin çoğaltılması söz konusu iken ulaşım 

amacı dışında farklı işlevler yüklenmiş köprülerin konu edildiği 

çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür.  

1. BALKONLARA SAHİP KÖPRÜLER 

Genellikle köprülerde bulunan balkonlar; kitabelerin muhafazası, 

seferlerde orduların sayım ve denetleme işlemleri, manzaranın 

izlenmesi ve dinlenilmesi için yapılmaktadır (Çulpan, 2002). 

1.1. Meriç Köprüsü 

Sultan Mecid, Mecidiye, Mahmudiye, Yeni, Dış ve son olarak da Meriç 

Köprüsü olarak adlandırılan Edirne’deki Tunca Nehri üzerindeki köprü 

Edirne’yi Karaağaç’a bağlamaktadır. Kagir olarak yapılmadan önce 

Meriç Köprüsü’nün yerinde ahşap bir köprünün var olduğu 

bilinmektedir. Sultan II. Mahmud 1842 yılında taş köprünün yapılması 

emretmiş ancak köprü tamamlanmadan vefat etmiştir. II. Mahmut’tan 

sonra tahta geçen Sultan Abdülmecit nedeniyle Mecidiye, II. Mahmut’a 

ithafen de Mahmudiye Köprüsü olarak anılmaktadır. Daha önce yerinde 

ahşap bir köprü olduğu için Yeni Köprü, halk tarafından Edirne’yi 

merkezden biraz dışarıda olan Karaağaç Mahallesi’ne bağladığı için de 

Dış Köprü olarak adlandırılmaktadır. 12 gözlü olan Meriç Köprüsü 7 

metre genişliğinde ve 220 metre uzunluğundadır. Sivri kemerlerin 

kullanıldığı köprü hörgüçlü tipte olup kesme taştan yapılmıştır (Çulpan, 

2002; Bayatlı, 2015). Her iki kemer arasında mermerden bir bakı 

noktası teşkil edecek şekilde yapılmış olan balkon, köprünün kuzeybatı 

yönünde orta noktada dışa taşkın olarak üçgen biçiminde üzeri 
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kademeli pramidal örtülü selyaran üzerine oturtulmuştur. Karşısında 

bulunan köşk ise baldaken yapıda dışa taşkın olarak yapılmıştır. Bu 

yöndeki sel yaranlar ise çokgen formdadır. 

 
Şekil 1. Meriç Köprüsü’nden Bir Görünüm, 1890 (Özendeş, 1999). 

 
Şekil 2. Meriç Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (Bölükbaşı 

2019) 
 

1.2.  Şehâbeddîn Paşa – Saraçhane Köprüsü ve İlavesi  

Edirne’nin kuzeybatısında, II. Bayezîd Köprüsü ile Saray Köprüsü 

arasında, Tunca Nehri yatağı üzerinde bulunmakta olup kuzeydoğu-

güneybatı düzlemindedir. Eski dönemlerde Şehâbeddîn Paşa Köprüsü 

şeklinde adlandırılan köprü günümüzde Saraçhane Köprüsü olarak 

bilinmektedir. 1452 yılında Sultan II. Murad Han’ın veziri Hadım 

Şehâbeddîn Paşa tarafından yapılmıştır. Köprü bir tören alayının geçişi 
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sebebiyle orta kemerinin yıkılması sonucu 1701 – 1702 yıllarında ilk 

onarımını görmüş olup sonrasında Sultan Mustafa Köprüsü şeklinde 

adlandırılmıştır. 1886 – 1887 yıllarında dönem valisi İzzet Paşa 

tarafından köprüye ilave yaptırılmış ve uzatılan bölümün başına kuyu 

ve karakol inşa edilmiştir. 

10 gözlü olan Saraçhane Köprüsü 5 metre genişliğinde ve 120 metre 

uzunluğundadır. Sivri kemerlerin kullanıldığı köprü hörgüçlü tiptedir. 

1886–1887 yıllarında taş ayaklar üzerinde 50-60 metre uzatılarak demir 

korkuluklar eklenmiştir. Tarihi Köşkün tam karşısında beş kollu yıldız 

motifli korkuluları ve oturma taşlarıyla mermerden balkonu 

bulunmaktadır. Her iki tarafında sel yaran bulunan köprünün üzerinde 

iki adet kitabesi vardır. (Bayatlı, 2015). 

 
Şekil 3. Şehâbeddîn Paşa – Saraçhane Köprüsü’nden Bir Görünüm 

(1985) (Bayatlı, 2015) 
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Şekil 4. Şehâbeddîn Paşa – Saraçhane Köprüsü’nden Günümüzde Bir 
Görünüm, Solda (URL 1) Şehâbeddîn Paşa – Saraçhane Köprüsü’nün 

Balkonundan Bir Görünüm. Sağda (Bayatlı, 2015). 
 

1.3. Mihraplı Köprü - Selçuk Hatun Köprüsü  

Mihraplı Köprü Bursa’da Nilüfer Çayı üzerinde bulunmaktadır. 

Karacabey’e giden yol güzergâhında Bursa’yı batıya bağlayan yol 

üzerinde yer alması köprünün önemini artırmaktadır (Gündüz, 2018). 

Köprüye ait müzeye kaldırılmış olan bir kitabede köprünün Selçuk 

Hatun’un emri ile 1465 yılında yaptırıldığı yazılmaktadır (Korkmaz, 

1997). Çeşitli onarımlardan geçen köprünün orta ayaklarının 

yıkılmasından dolayı ahşap yeni ayaklar yapılmış ve zamanla hasar 

gördüğü için iki kez tamir edilmiş olup köprünün bir de balkonu 

bulunmaktadır (Kepecioğlu, III, 2010). Daha sonra 1935 yılında Nilüfer 

Kanalı ve Karacabey yolu çalışmaları sırasında Devlet Su İşleri 

Müdürlüğü tarafından ahşap kısımlar kaldırılarak köprünün yalnızca 

dört-beş gözlü batı ucunu oluşturan kâgir kısmı kalmıştır (Korkmaz, 

1997). 
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Şekil 5. Mihraplı Köprü-Selçuk Hatun Köprüsü’nden Bir Görünüm, 

Solda (URL 2), Mihraplı Köprü-Selçuk Hatun Köprüsü’nden 
Günümüzde Bir Görünüm, Sağda (URL 3) 

 

1.4. Ali Fuat Paşa-II. Bayezid Köprüsü    

Ali Fuat Paşa Köprüsü Sakarya’da Geyve-Göynük yolunda, Sakarya 

Nehri üzerinde bulunan ve II. Bayezid tarafından yaptırılan köprü 

deprem nedeni ile yıkılmış, yıkılan kemerleri ahşap malzeme ile 

yeniden tamamlanmıştır (Mıhladız ve Sancak, 2015). 15 gözlü olan Ali 

Fuat Paşa Köprüsü’nün günümüzde yalnızca 12 kemeri ayakta kalmış 

olup kemerler farklı büyüklüktedir ve kemerlerin etrafında hafifletici 

kemerler bulunmaktadır. Genişliği 5.50 metre olup sivri kemerlerden 

oluşan köprünün en büyük kemer genişliği 5.50 metre, en büyük kemer 

açıklığı da 12.50 metredir. 5 adet sivri kemerin altından su geçmekte, 

diğer 10 kemer kuru zemin üzerine oturmaktadır. Geyve tarafındaki 

köprü gözlerinden 1, 3 ve 4. gözler yıkıldığı için çelik kafes kirişler ile 

tamamlanarak geçiş sağlanmış olup 5. ve 6. gözler arasında yuvarlak 

kemerli boşaltma gözü bulunmaktadır. Köprü kesme taş malzemeden 

yapılmış olup kaynak tarafında taştan yapılmış sel yaranlar 

bulunmaktadır (Tunç, 1978). Köprüde sel yaranların üstünde balkon 
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şeklinde dışarı çıkıntı yapmış balkon işlevi gören mihraplı bir tarihi 

köşk bulunmaktadır (Çetin, 2006).  

 

 
Şekil 6. Ali Fuat Paşa-II. Bayezid Köprüsü’nden Bir Görünüm, 1888 

(Mıhladız ve Sancak, 2015). 
 

 
Şekil 7. Ali Fuat Paşa-II. Bayezid Köprüsü’nden Günümüzde Bir 

Görünüm (Mıhladız ve Sancak, 2015) (URL 4). 
 

1.5. Vişegrad (Bosna-Hersek) Sokullu Mehmet Paşa-Drina 

Köprüsü 

Drina Köprüsü Sadr-ı azâm Sokullu Mehmet Paşa tarafından 985 

(1577/78) yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Çeşitli yıllarda onarım 

gören köprü 1914 ve 1943 savaşlarında tahrip olmuş sonrasında 

kitabesi Saraybosna Müzesi'nde yer almıştır. 11 gözü olan köprü 7,20 

metre genişliğinde ve 1,79 metre uzunluğunda olup batı tarafından 
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nehrin doğusuna dik bir açı ile dönerek tek bir kemerden geçip yola 

bağlanmaktadır. Taş malzemeden yapılan anıt niteliğinde olan 

köprünün kitabe sahanlığı bulunmaktadır (Çeçen, 1988). Sivri 

kemerlerden oluşan köprünün kitabe sahanlığının tam karşısında 

kademeli bir çıkma üzerinde taş sedirli dinlenme sofası yer alır (Eyice 

1994) köprünün her iki tarafında da sel yaranlar bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 8. Vişegrad Sokullu Mehmet Paşa-Drina Köprüsü’nden 

Günümüzde Bir Görünüm (URL 5-6). 
 

1.6. Babaeski Köprüsü 

Babaeski Köprüsü Kırklareli’nde bulunan Babaeski kasabasının 

doğusundan geçen Ergene Irmağı’nın deresi üstüne yer almaktadır. 

Köprü 1043 (1633-1634) yılında Sultan IV. Murad zamanında 

yapılmıştır. Evliya Çelebi köprünün inşa edildiği zamanlarda yaşamış 

olup köprünün Çoban Veli Kasım Ağa’nın hayratı olduğunu 

belirtmiştir. Evliya Çelebi’nin 7 gözlü olarak tanımladığı Babaeski 

Köprüsü’nün günümüzde 6 gözü görülmekte 1 gözü ise toprak altında 

bulunmaktadır. Sivri kemerlerden en genişi 7,30 metre açıklığında olup 

köprü, 5,85 metre genişliğinde ve 72 metre uzunluğundadır. Taş 
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malzemeden yapılan ve her iki tarafında da sel yaran bulunan köprünün 

kaynak tarafındaki sel yaranları piramit şeklindeyken diğer taraftakiler 

yarım koni biçiminde tepeliklidir. Tepeliklerin iki tarafında da küçük 

menfezler açılmıştır. Köprü taş korkuluklara sahiptir ve ortasında 

kitabe köşkü bulunmaktadır (Tunç, 1978; Çulpan 2002). Babaeski 

Köprüsü’nün kitabe köşkünün tam karşısında namazgah bulunmaktadır 

(Eyice 1991). 

 
Şekil 9. Babaeski Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 7). 

 

2. RIHTIM, İSKELE VE LİMANLARA SAHİP KÖPRÜLER 

Genellikle büyük nehir üstünde bulunan köprülerdeki iskele ve liman 

bölümleri ilk olarak kıyıya bağlanan sandal, kayık ve gemiler ile 

oluşturulmuş olup sonraları bu bölümlerin basamaklandırılarak taşla 

kaplanması sonucu köprüler ile bir bütün haline gelmiştir. Ayrıca ticaret 

ve yolcu taşımacılığı yapılan su yollarının durakları olmuştur (Çulpan, 

2002). 
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2.1. Yalnızgöz–Tekgöz Köprüsü      

Tekgöz Köprüsü Edirne’nin kuzeybatısında Gazi Mihal Köprüsü ve 

Saraçhane Köprüsü’nün arasında bulunmakta olup kuzeydoğu–

güneybatı düzlemindedir. Tunca Nehri, Sultan II. Bayezid Köprüsü’nün 

yapımından sonra bu alanda iki kola ayrılarak ortasında bir adacık 

oluşmuş ve şehir tarafında ek bir köprü ihtiyacı oluşmuştur. Köprüye 

Yalnızgöz–Tekgöz adı verilmesinin sebebi bir kemerin diğer 5 

tanesinden daha büyük ve farklı yapılmış olmasıdır. 6 gözlü olan 

Tekgöz Köprüsü’nde en büyük kemer açıklığı 6,6 metredir.  Sivri 

kemerlerin kullanıldığı köprü ufkî (yatay) biçimlidir ve taş malzemeden 

yapılmıştır. Köprünün günümüze ulaşan kitabesi, tanımlanmış bir tarihi 

köşkü ve balkonu bulunmamakla birlikte 5. kemer ile en büyük olan 6. 

kemer arasındaki ayağın iki tarafına da basamaklı, büyük ve estetik bir 

rıhtım eklenmiştir. Ayrıca bu rıhtım sel yaran görevi görmektedir. Daha 

sonra köprünün şehir tarafına kayıkların ve sandalların yanaşabileceği 

bir rıhtım yapılmıştır. Ayaklarının altında bloklar şeklinde büyük 

kesme taşlar olan sel yaranlar geniş payeler biçiminde dörtgen 

şekildedir (Bayatlı, 2015). 

 
Şekil 10. Yalnızgöz – Tekgöz Köprüsü’nden Günümüzde Bir 

Görünüm (Bayatlı, 2015). 
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Şekil 11. Yalnızgöz – Tekgöz Köprüsü’nden Günümüzde Bir 

Görünüm (Bayatlı, 2015) (URL 8). 
 

3. ODACIKLARA SAHİP KÖPRÜLER 

Köprülerde bulunan odacıklar köprü muhafız ve görevlileri esnasında 

yolcuların ise sefer sırasında dinlenebileceği köprülerin gövde veya 

ayaklarında bulunan bölümlerdir (Çulpan, 2002). 
 

3.1. Malabadi Köprüsü  

Malabadi Köprüsü, Diyarbakır merkezine 104 kilometre uzaklıkta, 

Batman Çayı üzerinde yer almakta olup H. 542 (1147-48) tarihinde 

Mardin Artukluları hükümdarı Timurtaş tarafından yaptırılmıştır 

(Beysanoğlu, 1990). Üstü eğimli, merkezi tek açıklıktan oluşan 

Malabadi Köprüsü doğu-batı doğrultusunda kırılarak devam 

etmektedir. Üç farklı uzunluktaki bölümlerden oluşan köprünün batı 

gövdesinde 3 adet hafifletme gözü bulunmaktadır. Ana kemerin 

başlangıç yerleri doğrultusunda köprü üzerinden merdiven ile odalara 

inen girişler bulunmakta olup 2 küçük odaya ulaşım sağlanmaktadır. Su 

seviyesinden 24,5 metre yükseklikteki kilit taşı bulunan ve ana kemer 

açıklığının 40,8 metre olduğu köprü 7,15 metre genişliğinde ve 281,67 

metre uzunluğundadır (Dalkılıç ve Halifeoğlu, 2009).  Taşıyıcı 
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duvarlarındaki hela, odacıklar ve bunlara inen merdivenleri ile 

Diyarbakır’ın diğer köprülerinden farklılık göstermektedir (Halifeoğlu 

vd, 2011). Odacıkları sayesinde köprü bu güzergahta seyahat edenlerin 

konaklayabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir işleve sahiptir.  

 

 
Şekil 12. Malabadi Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 9-

10). 
4.  BARAJ, ÇAY EVİ VE DİNLENME ALANLARINA SAHİP 

KÖPRÜLER     

4.1.  Chengyang Köprüsü 

Chengyang Köprüsü, Çin’in özerk eyaleti olan Sanjiang’da 

bulunmaktadır. Panlong Köprüsü ve Yongji Köprüsü olarak da bilinen 

köprü, 1912'de Linxi Nehri üzerindeki yerel köyleri bağlamak için 

yapılmıştır. Rüzgâr ve yağmur köprüsü olarak, insanların bu 

unsurlardan korunmalarını ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla 

oturma yerleri içeren bir koridor köprüsü şeklinde tasarlanmıştır. Beş 

adet kagir ayak üzerine oturtulmuş, dört katlı ahşap konstrüksiyona 

sahip çatısı ve kule biçimiyle pagodaları andırmaktadır. 77 metre 

uzunluğunda olan köprü 3,8 metre genişliğinde koridora sahiptir. 

Köprünün yapımında bölgenin yöresel konut mimarisinde kullanılan 

ahşap birleştirme teknikleri kullanılmıştır (Jones - Xuemei Li, 2008). 
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Chengyang Köprüsü, 1996 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanları 

listesine eklenmiştir. 

 

 
Şekil 13. Chengyang Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 

11). 
 

4.2. Khaju Köprüsü 

Khaju Köprüsü, İran'ın İsfahan kentinde, İran Platosu'nun en büyük 

nehri olan Zayenderud Nehri üzerindeki tarihi köprülerden biridir. 1650 

yılında II. Şah Abbas tarafından inşa edilen köprü iki mahalleyi 

birleştirmektedir. 1873 yılında onarım görmüştür. (Sanizadeh  2008). 

24 kemerli ve 2 kat düzenindeki Khaju Köprüsü 12 metre genişliğinde 

ve 133 metre uzunluğundadır. Köprüdeki yürüyüş yolu 7,5 metre 

genişliğe sahiptir. Sivri kemerlerden oluşan köprünün yapımında taş ve 

tuğla kullanılmıştır. Başlangıçta yalnızca nehri geçmek için hizmet 

vermesi planlanan köprüde çay evleri ve restoranların yanı sıra yürüyüş, 

seyir ve dinlenme alanları mevcuttur. Özellikle sıcak iklimde akşam 

saatlerinde yoğunlaşan kalabalığın kaynaştığı, sosyalleştiği bir alandır. 

Ayrıca köprünün altında nehirdeki su seviyesini düzenleyen ve 

sulamada kullanılan mekanizmalar bulunmaktadır. Khaju köprüsü 



 

114 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

uzunluğu ve birbiri ardı sıra tekrar eden kemerli formu ile görsel efekt 

oluşturarak süreklilik ve sonsuzluk duygusunu güçlendirir. (Çakmak, 

Khaleghimoghaddam, 2016). 

 

 
Şekil 14. Khaju Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 12-

13). 
4.3. Siosepol Köprüsü    

Siosepol Köprüsü, İran'ın İsfahan kentinde bulunmakta olup 

Zayenderud Nehri üzerindeki en uzun köprüdür. Safevi döneminde, Şah 

Abbas devrinde 1599-1602 yıllar arasında inşa edilen köprü sonrasında 

farklı amaçlar da kullanılmıştır. Halka açık toplantılar, etkinlikler, su 

sporları ve akşam yürüyüşleri için birer gözlem noktası niteliği 

taşımaktadır. Farsçada “si-o-se”, 33 anlamına gelmekte olup köprünün 

zemin katındaki kemer sayısıdır (Kamit  2016). İki katlı olan Siosepol 

Köprüsü 13,75 metre genişliğinde ve 297,76 metre uzunluğundadır. 

Tuğla ve kireçtaşı kullanılarak inşa edilmiş köprüde kemerlerin 

oluşturduğu nişler manzarayı izlemek, oturup sohbet etmek için 

mekânlar oluşturmaktadır. Ayrıca çay evi şeklinde halkın bir araya 

geleceği sosyal alanlar bulunmaktadır. 
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Şekil 15. Siosepol Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 14- 

15). 
 

4.4. Putra Köprüsü    

Putra Köprüsü Malezya’nın Putrajaya şehrinde, İran’daki Khaju 

Köprü’sünden esinlenerek 1997 yılında inşa edilmiştir. Putrajaya’daki 

ana köprü olarak Hükümet Bölgesi’ni Karma Kalkınma Bölgesine ve 

Putra Meydanı'nı Bulvara'ya bağlamaktadır. 435 metre genişliğinde 

olan köprü betonarme taşıyıcı sisteme sahip, üç katlı inşa edilmiştir. 

Köprüde yaya, araç ve tek raylı tren geçişleri sağlanmakta, ayaklarında 

teknelerin yanaşabileceği bölümler ile restoranlar bulunmaktadır 

(Niroumand,-Zain,-Jamil  2012). Köprü her iki yönde çokgen ayaklarla 

desteklenmektedir. Her bir cephesinde sivri kemerler içinde İslam 

mimarisinde sıklıkla görülen kırık çizgilerden oluşan geometrik 

bezeme dikkati çekmektedir. 
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Şekil 16. Putra Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 16-

17). 
 

5. DÜKKÂNLARI OLAN KÖPRÜLER 

5.1. Irgandı Köprüsü 

Irgandı Köprüsü, Bursa’da Yeşil semtini ikiye ayıran Gökdere Irmağı 

üzerinde inşa edilmiştir. H.846-M.1442 yılında tüccar Irgandı Ali oğlu 

Hoca Muslihuddin tarafından yaptırıldığı düşünülen Irgandı Köprüsü 

tek kemer gözlü ve düzgün kesme taştan inşa edilmiştir (Eyice 1999). 

Irgandı Köprüsü üzerinde, yan yana ve karşılıklı dizilmiş 16 dükkân ve 

birer adet depodan oluşan arastada kuzeydoğu ucundaki birer dükkân 

mescide ayrılmıştır. 1855 depreminde ağır hasar gören kagir arasta 

yıkılarak ahşap dükkanlar inşa edilmiştir. 1922 yılında yangınla tekrar 

zarar gören yapı 1949 yılında Bursa Belediyesi tarafından onarımı 

yapılırken özgün değerine dikkat edilmemiş ve bazı özellikleri 

kaybolmuştur. Son olarak 2004 yılında restorasyonu tamamlanmış 

köprü üzerindeki dükkanlarda geleneksel el sanatları ürünlerinin 

tanıtımı yapılmaktadır. (Baykal 1947; Önge 1981; Sarıtaş Yoran 2007; 

Kiremitçi 2011; Sağıroğlu Aslan 2014). Köprü ve üzerindeki 

dükkanların birlikte tasarlanmış olması Irgandı Köprüsünü en önemli 

özelliği olarak değerlendirilmektedir (Önge 1981). 
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Şekil 17. Irgandı Köprüsü, 1855 Depreminden Sonra Köprü Üzerine 

İnşa Edilmiş Olan Ahşap Binalar (Kiremitci, 2011). 
 

 
Şekil 18. Irgandı Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 18). 

5.2. Ponte Vecchio Köprüsü    

Ponte Vecchio Köprüsü Floransa’nın en uzun nehri olan Arno 

Nehri’nin en dar noktasında bulunan ve üzerinde çarşı olan köprüdür. 

Floransa’nın ilk köprüsü olması nedeniyle Eski Köprü olarak da 

adlandırılır. Üç kemerli kagir köprü üzerinde karşılıklı dükkanlar yer 

alır. Önceleri deri işleyen atölyelerin olduğu köprü çarşısı daha sonra 

kuyumculara kiralanmıştır. Çarşının üzerinde gizli koridor Medicilerin 
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halk arasına karışmadan saraylarına gidebilmelerini sağlamak için 

yaptırılmıştır. 

Ponte Vecchio Köprüsü, üzerinde günümüzde çok sayıda kuyumcu ve 

hediyelik eşya satan dükkân yer almaktadır. 

 

 
Şekil 19. Ponte Vecchio Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm, 

Solda (URL 19). Ponte Vecchio Köprüsü Koridorundaki Geçit, Sağda 
(URL 20). 

 

5.3. Ponte Di Rialto Köprüsü   

Ponte Di Rialto Köprüsü kanallar ve köprüler şehri olan Venedik’te 

Büyük Kanal üzerindeki 4 köprüden biridir. 7,5 metre yüksekliğindeki 

köprü 9 metre genişliğinde ve 32 metre uzunluğunda olup tek 

kemerlidir. Daha önceleri çeşitli zamanlarda yanan, yıkılan veya çöken 

ahşap köprülerin yerine 16. yüzyılda kagir olarak orta kısma doğru her 

iki yandan meyilli inşa edilmiştir. Köprünün ayaklarında üçgen 

şeklinde sel yaranlar bulunur. Tasarımı yapılırken geçit işlevi dışında 

ticari faaliyetler için de düşünülmüş ve Büyük Kanal’ı izlemek için bir 
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gözlem noktası olmuştur. Köprü üzerinde özellikle ipek ve cam ürünleri 

ile hediyelik eşya satan dükkânlar bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 20. Ponte Di Rialto Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm 

(URL 21). 

5.4. Osma Köprüsü 

Bulgaristan'da Lofça kentinde bulunan Osma Köprüsü, çarşılı köprü 

özelliği taşımaktadır. İtalya’daki örneklerden daha sonra 1872-1874 

yıllarında yapılmış olup 106 metre uzunluğundadır. Dönem şartları 

sebebiyle ahşaptan yapılan köprü 1925 yılındaki yangın sonucu tahrip 

olmuş, 1931 yılında betonarme taşıyıcı sistem ile tekrar inşa edilmiştir. 

Tarihi dokusunu kaybettiği düşünülen köprü 1981 yılında ahşap 

malzeme ile yeniden yapılmıştır. İkisi serbest olmak üzere dört kagir 

ayak üzerine inşa edilmiştir. Orta bölümde çokgen çıkmaya sahiptir. 

Geçit işlevi dışında çarşı olarak da tasarlanmış olan köprü üzerinde 

dükkânlar bulunmaktadır.  
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Şekil 21. Osma Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 22). 

5.5. Pulteney Köprüsü 

Pulteney Köprüsü, İngiltere'deki Bath şehrinde Avon Nehri'nin 

üzerinde bulunmaktadır. Şehri Bathwick kasabasıma bağlayan köprü 

Robert Adam tarafından, Palladyan tarz ile tasarlanmış olup 1770 

yılında başlayan inşaası 1774 yılında tamamlanmıştır. İngiltere’de ilk 

ve tek örnek teşkil eden Pulteney Köprüsü’nün başından sonuna kadar 

karşılıklı dükkânlar bulunmaktadır. 1799 ve 1800 yıllarında meydana 

gelen sellerden hasar görmüş ve değiştirilerek genişletilmiştir. Daha 

sonra köprünün özgün hâline döndürmek için çeşitli çalışmalar 

yapılmış olup 1951 yılında tamamlanmıştır. Köprü 18 metre 

genişliğinde ve 45 metre uzunluğundadır (Manco 1995).  

 
Şekil 22. Pulteney Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 

23). 
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6. KONUT BULUNAN KÖPRÜLER 

6.1.  Krämer Köprüsü 

Krämer Köprüsü Almanya’nın Erfurt şehrindeki köprü ilk olarak ahşap 

inşa edilmiş olup daha önce köprünün her iki ucunda kilise yapısı 

bulunmaktadır. Geçirdiği yangın sonrasında  1325 yılında taş malzeme 

ile yeniden yapılmıştır. Köprü 26 metre genişliğinde ve 120 metre 

uzunluğundadır. İlk inşa edildiğinde var olan 62 dar bina sayısı 

sonrasında yeniden yapılanma sürecinde 32 olmuştur. Yarı ahşap 

dükkanlar ile zemini parke taşlı, her iki tarafında evlerin olduğu 

caddeden oluşan bir ortaçağ kemer köprüsüdür. Köprüde caddenin her 

iki yanında alt kat dükkanlar üst katta ise konutlar yer almıştır. Kafe, 

butik ve geleneksel el sanatları galerileri bulunmaktadır. (URL 35). 

 

 
Şekil 23. Krämer Köprüsü’nden Günümüzde Bir Görünüm (URL 24). 
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SONUÇ 

Akarsu ve su kütlelerini geçmeyi sağlayan köprüler öncelikle askeri 

ulaşım ve ticaretin geliştirilmesine hizmet etmesinin yanı sıra 

bulunduğu dönemin gerektirdiği diğer ihtiyaçlara da hizmet etmiştir. 

Çalışma kapsamında ele alınan köprü örnekleri bulundukları 

coğrafyadaki yerel malzeme ve yapım teknikleriyle diğer yapılarla 

uyumlu bir üslupta inşa edilmiştir. 

 Balkon, rıhtım, iskele ya da liman, odacık, baraj ve dinlenme alanları, 

restoran, çay evi, dükkân, ve konut olarak tespit edilen farklı işlev ve 

niteliklere ev sahipliği yapmış olan köprüler yalnızca ulaşım amaçlı 

değil aynı zamanda ihtiyaçlara da cevap vermiştir. Bu köprüler akarsu 

engelini aşarken açık ya da yarı açık mekanları içerebilirler. Kimi 

zaman bunlar üzerinde seyahat sırasında dinlenme ya da ibadet etme 

gibi ihtiyaçlara cevap verecek pratik çözümler de yaratılmıştır. 

Bulundukları coğrafya ve yöre insanın ihtiyacına göre inanç ile ilgili 

törensel faaliyetlerin gerçekleştiği köprüler (Chengyang Köprüsü) ya 

da Anadolu’daki pek çok örnekte olduğu gibi ibadete ayrılmış kısımları 

(namazgah) olan köprülerin yanı sıra yurt dışı örneklerinde olduğu gibi 

kilise/ şapel yapılarını içeren örneklerden de (Krämer Köprüsü) 

bahsedilebilir. 

Diğer yandan köprü üzerinde oluşturulan dükkanlar vasıtasıyla ticaret 

yapılması köprünün yüklendiği en yaygın farklı işlev olarak ele 

alınabilir. Hem bir malın üretimi hem de satışının yapıldığı tarihi çarşı 

oluşumları (Irgandı Köprüsü, Ponte Vecchio Körpüsü vd.) kimi zaman 
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özgün ticaret anlayışı değişmiş olsa da günümüzde bile dikkat çekicidir. 

Bu tür köprüler üzerindeki ticaretin başka bir boyutunu da özellikle İran 

köprü örneklerinde gördüğümüz çay evleri ve restoranlar 

oluşturmaktadır.  

Bu özellikteki köprülerin kentlerde bağlantıyı sağlamanın yanında 

cazibe merkezi haline geldiği ve insanların sosyal paylaşımda 

bulunabileceği aynı zamanda rekreasyon alanlarını oluşturduğu da 

söylenebilir. Kente gelen ziyaretçiler ulaşım dışında bu tür faaliyetleri 

olan köprüleri kente değer katan yapılar olarak görerek özellikle ziyaret 

etmektedir. 

Köprülerin farklı amaçlara hizmet etmesi onların simgesel özelliklerini 

öne çıkartarak kent kimliğini oluşturan bileşenler arasında yerlerini 

almalarına olanak sağlamıştır. 
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