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MERSİN SUYOLLARI 

Waterways of Mersin 

 

Ayşe EVEREST* , Lale YILMAZ ** 

 

Öz: Bildiride Akdeniz Bölgesi’nde, insanlık tarihinde yaşamsal önem taşıyan suyun 

taşınması, aktarılması ve kullanılması için inşa edilen su yapıları konu alınmıştır. 

Alanımızda da Anadolu’daki Hititlere ait ilk baraj yapısından, Urumçi/Urartu su kanalları 

ve Roma su kemerleri etkisiyle yoğrulmuş ve güzelleşmiş Osmanlı çeşmelerine uzanan 

kayda değer su sistemlerinin mimari mirası dikkati çekmektedir. Mersin Çeşmeleri ve 

doğal anıtları (2011) konulu araştırmanın bu kısmında, 2013-2017 tarihleri arasında 

kaydedilen Mersin iline ait su sistemlerinin önemli öğeleri olan çeşme ve su kemeri 

örneklerinin yanı sıra, akarsuların ayırdığı bölgelere ulaşımı sağlayan tarihi köprülere 

ilişkin bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. Mersin ilinde günümüze ulaşmış çeşme, 

köprü ve su kemerlerinin bulunduğu su yollarının belirlendiği alanlar, Akkale, Tarsus, 

Gülnar, Erdemli, Toroslar, Gözne, Kırobası, Silifke, Taşucu, Ayvagediği, Kuzucubelen, 

Gülekyolu, Çamlıyayla, Erdemli, Veyselli, Ayaş, Kocahasanlı, Mut, Gücüş, Hamzalı, 

Erdemli, Aslanköy, Dedeli, Sorgun, Resul, Buluklu, Güzelyayla, Soğucak, Fındıkpınarı, 

Aydıncık yerleşmelerle sınırlandırılmıştır. Su kaynaklarının ve dolayısıyla su yollarının 

bulunduğu yöreler, Anadolu’nun hem askeri hem de ipek ve baharat yolu olarak 

tanımlanan ticari güzergâhların bulunduğu yerler olarak ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Anadolu’da ticaret kervanlarının askeri güzergâhları kullandıkları bilinmektedir.  Bu 

nedenle sefer için yolculuk yapan ordular ve ticaret için yola çıkan kervanların geçtikleri 

ve konakladıkları yerlerde su sistemlerinin gereksinimi ve inşası büyük önem taşımıştır. 

Söz konusu yerleşimlerde belirlenen çeşmelerin büyük oranda tarihi ve mimari 

özelliklerini yitirdiği belirlenmiştir. Bu çeşmeler Türk-Osmanlı çeşme geleneğini 

sürdüren, çeşme nişi, ayna taşı, lüle, su yalağı ve bazı örneklerde bardaklık bulunan 

genellikle bir yapıya bağlı olmayan ve halen kullanılan bağımsız çeşmelerdir. Su 

kemerleri ve köprüler tarihi mimari özelliklerini büyük oranda korumaktadır. Halen 

ulaşımda kullanılan köprüler restorasyona gereksinim duymaktadır. Bu köprüler düzgün 

olmayan taşlarla tek gözlü olarak olasılıkla önceki dönemlerde inşa edilen köprülerle aynı 

yerde inşa edilmişlerdir. Su kemerlerinin ise günümüzde kullanım dışı kalmış tarihi 

anıtsal yapılar olarak değer taşımaktadır. Mersin’de belirlenen çeşme örnekleri İstanbul, 

Karaman, Kırşehir, Niğde ve Alanya’daki örneklerle benzer yapıdadır. Yapı malzemesi 

yerel taşlardan elde edilen kesmetaş olduğundan yöreye göre farklılık göstermektedir. Su 
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yollarının ve su yapılarının bulundukları güzergâhların belirlenmesi ve gereken 

restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, anıtların yaşatılarak kültürel mirasımızın 

korunmasını sağlamanın yanı sıra doğa ve kültür turizmine yeni bir bakış kazandırarak 

katkı sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Mersin, su yolu, çeşme, köprü, su kemeri 

Abstract: In the Mediterranean region, water structures are built for the transportation, 

transfer and use of water which has a vital importance in human history. In this part of the 

research on Mersin Fountains and Natural Monuments (2011), has been made to approach 

historical bridges that provide access to the fountain and aqueduct samples, which are 

important items of the water systems of Mersin province, recorded between 2013-2017. 

The areas where the fountains, bridges and aqueducts are located in Mersin province are 

limited by Akkale, Tarsus, Gülnar, Erdemli, Toroslar, Gözne, Kırobası, Silifke, Taşucu, 

Ayvagediği, Kuzucubelen, Gülekyolu, Çamlıyayla, Erdemli, Veyselli, Ayaş, Kocahasanlı, 

Mut, Gücüş, Hamzalı, Erdemli, Aslanköy, Dedeli, Sorgun, Resul, Buluklu, Güzelyayla, 

Soğucak, Fındıkpınarı, Aydıncık settlements. These regions, where water resources and 

waterways are located, are not far from the routes of trade caravans which using military 

roads in Anatolia. For this reason, the necessity and construction of the water systems 

became very important in the places where the communities that set out for the expedition 

and trade passed and where they stop over, Alanya, Tarsus, Mut settlements are became 

affected. It has been determined that the fountains in the mentioned settlements are not 

used regularly and with the some additions to the structures their historical and 

architectural features are partially lost. These fountains are independent fountains which 

are not to belong any building and still used and continue the Turkish-Ottoman fountain 

tradition. The aqueducts and bridges protect the historical architectural features in a big 

way. These bridges were built with cyclopean stones in the same place as the corbal arch 

bridges, which were probably constructed in ancient era. The aqueducts are worth seeing 

as historical monumental structures that are now out of use. The identification of the 

routes of waterways and water structures and the restoration work on these area will 

enable the survival of the monuments as well as to prepare of new routes in nature and 

culture tourism.  

Keywords: Mersin, fountain, bridge, aqueduct 
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1. Giriş 

Sulak alanların yoğun olduğu bölgeler, toplulukların yaşamlarını 

sürdürmeleri için tarih boyunca yerleşme olarak seçilmiş alanlardır. 

Anadolu’da en eski su yapıları İÖ II. binyıla, Hititlere dayanır. Orta 

Anadolu’da Karakuyu Barajı (Kayseri, Pınarbaşı) ile Konya yakınlarında 

sulama sistemleri bulunmaktadır (Öziş, 2002: 17-28). Mersin’de 

yerleşmelerin yoğun olduğu bölgeler sulak alanların, su yollarının ve 

dolayısıyla su yapılarının belirlendiği yerlerdir. Aynı zamanda su 

kaynaklarının ve su yollarının bulunduğu bu yöreler, Anadolu’nun hem 

askeri hem de ipek ve baharat yolu olarak tanımlanan ticari güzergâhları 

olarak ayrı bir önem kazanmaktadır. Anadolu’da ticaret kervanlarının 

askeri güzergâhlarla aynı rotaları kullandıkları bilinmektedir.  

 İstanbul – Anadolu hattında şöyle bir rota izlenmiştir: Bursa – 

Kütahya – Akşehir – Konya – Larende (Karaman) – Ereğli – Toros 

Dağları geçitleri (Gülek Boğazı) veya Larende – Toros Dağları – Silifke – 

Tarsus. Batıdan gelen bu yol Antalya ve Alanya üzerinden Tarsus veya 

Konya, Akşehir ve Tarsus üzerinden de devam ederek Trabzon ve İran: 

Yezd bağlantıları ile Anadolu yarımadasından uzaklaşıp Orta Asya’ ya 

yakınlaşılmasını sağlamaktadır. Yine Toros geçitleri aşılarak Adana – 

Payas (Antakya) – Halep veya Antakya’ya ulaşan bir yol güzergâhı ile 

Suriye’ye de ulaşılmaktaydı. Bu nedenle sefer için yolculuk yapan 

ordular ve ticaret için yola çıkan kervanların geçtikleri ve konakladıkları 

yerlerde su sistemlerinin gereksinimi ve inşası büyük önem taşımıştır. 

 Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden sonra Selçukluların 

yerleştikleri merkezlerde çeşme, havuz, kuyu, sarnıç ve bunlara su getiren 

bendler, kanallar ve kemerler gibi varolan su yapılarından 

yararlanmışlardır. Selçukluların onarımlarıyla tekrar kullanılır duruma 

getirilen tesisler, eklerle genişletilmiş veya yeniden inşa edilmiştir (Önge, 

1997: 11). Mersin ilinde ise günümüze ulaşmış çeşme, köprü ve su 
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kemerlerinin bulunduğu su yollarının belirlendiği alanlar, Akkale, Tarsus, 

Gülnar, Erdemli, Toroslar, Gözne, Kırobası, Silifke, Taşucu, Ayvagediği, 

Kuzucubelen, Gülekyolu, Çamlıyayla, Erdemli, Veyselli, Ayaş, 

Kocahasanlı, Mut, Gücüş, Hamzalı, Erdemli, Aslanköy, Dedeli, Sorgun, 

Resul, Buluklu, Güzelyayla, Soğucak, Fındıkpınarı, Aydıncık gibi 

yerleşmelerle sınırlandırılmıştır. Çalışmada Akdeniz Bölgesi’nde, 

insanlık tarihinde yaşamsal önem taşıyan suyun taşınması, aktarılması ve 

kullanılması için inşa edilen su yapıları konu alınmıştır. Bölgede 

Anadolu’daki Hititlere ait ilk baraj yapısından, Urumçi/Urartu su 

kanalları ve Roma su kemerleri etkisiyle yoğrulmuş ve güzelleşmiş 

Osmanlı çeşmelerine uzanan kayda değer su sistemlerinin mimari mirası 

dikkati çekmektedir. Çalışma, Mersin ili ile sınırlandırılmıştır. Mersin 

Çeşmeleri ve Doğal Anıtları (2011) konulu araştırmanın bu kısmında, 

2013-2017 tarihleri arasında kaydedilen Mersin iline ait su sistemlerinin 

önemli öğeleri olan çeşme ve su kemeri örneklerinin yanı sıra, akarsuların 

ayırdığı bölgelere ulaşımı sağlayan tarihi köprülere ilişkin bir yaklaşım 

getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış, 

literatür (alanyazın) taramasından yararlanılmıştır. Mersin’in farklı 

bölgelerinde alan araştırması gerçekleştirilmiş olup, tespit edilen yapılar 

fotoğraflanarak belgelenmiş ve betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. 

2. Mersin ve Tarihsel Ulaşım Güzergâhları  

Mersin, tarih boyunca ulaşım güzergâhlarında yer alan yörelere 

sahiptir. Tarihte İpek Yolu olarak adlandırılan ticari yol ve askeri 

güzergâhlar Toros Dağları geçitlerinden Silifke ve Tarsus’a ulaşırdı. Bu 

yörelerdeki limanlardan ticaret güzergâhı, deniz yoluyla doğuya ve batıya 

devam ederdi. Örnek olarak;  İstanbul-Anadolu hattı: Bursa – Kütahya – 

Akşehir – Konya - Larende (Karaman) – Ereğli – Toros Dağları geçitleri 

(Gülek Boğazı) veya Larende – Toros Dağları – Silifke – Tarsus 

güzergâhını izlemekteydi. Diğer bir güzergâh ise Antalya ve Alanya 
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üzerinden Tarsus veya Konya, Akşehir ve Tarsus üzerinden Trabzon ve 

Yezd, Merv ile Anadolu yarımadasından Orta Asya’ya yaklaşır (Eravşar, 

2016). Toros geçitleri aşılarak Adana – Payas (Antakya) – Halep veya 

Antakya’ya ulaşan bir yol güzergâhı ile Suriye’ye gidilirdi 

(www.gateofturkey.com, 2018). Bu güzergâhlarda su yolları gözetilerek 

konaklama yerleri belirlendiği gözlenmiştir. Osmanlı devrinde askeri 

ulaşıma önemli bir örnek, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-36 

tarihlerinde Irak Seferi sırasında izlediği gidiş ve dönüş güzergâhlarıdır 

(Harita 1). Söz konusu güzergâhlar önceki devirlerden aktarılmış 

Anadolu’nun tarihsel yollarıdır. Kanuni’nin Irak Seferi sırasında sanatçı 

Matrakçı Nasuh, konaklanan yerleşmeleri minyatürlerle (kitap resmi) 

kaydetmiştir. Bu resimler devrin coğrafi özellikleri ve bitki örtüsüne 

ilişkin belge niteliği taşımaktadır (Resim 1). 

3. Mersin’de Günümüze Ulaşmış Su Yapıları ve 

Bulunduğu Alanlar 

3.1. Çeşmeler: 

 Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere çeşm denilmesi suyun 

getirildiği yapılara çeşme adının verilmesine neden olmuştur (Eyice, 

1993: 277-287). Osmanlı devri çeşmelerinin tarihsel konumunun 

belgeleri, önce kitabeleri (taş veya mermer levhalar üzerine çeşmeyi 

yaptıran kişinin ve yapım tarihinin yazıldığı manzum metinlerdir), daha 

sonra alınlıklarıdır (kitabe ve tuğra gibi parçaların yerleştirildiği kemerin 

üst kısmı ile kemer dış kavisinin yan kısımları). Diğer kısımlar, 

çeşmelerin üzerini kapatmak için yapılan çatı, çeşmeye gelenlerin 

gölgelenmesini sağlayan saçak, suyun depo edildiği hazne ve maşrapanın 

konması için yapılmış oyuk, çeşmeden akan suyun içinde biriktiği ve bu 

sudan hayvanların yararlandığı yalaktan oluşur. Çeşmenin zeminine, 

kemer kaide taşlarının hemen önüne inşa edilen tekne, lüle ya da musluk 

takılmak üzere delinmiş taş ya da mermer bir levha da bu kısımlara katılır 

(Karataş, 2009, Everest, 2011: 23, Fotoğraf 1). Osmanlı devri sanatının 
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klasik döneminde musluk, sivri kemerle biçimlenen derin bir niş içine 

yerleştirilmiştir. Bazı örneklerde sivri yerine dilimli yuvarlak kemer 

kullanılmıştır. Yazıt, dış duvar yüzeyinde niş üzerindedir. Niş sivri 

kemeriyle yazıt bölümü arasında kalan alan köşelik olarak 

değerlendirilmekte bu bölüme rozet yerleştirilmektedir (Ödekan, 1992: 

281-287). Çeşmeler işlevsel veya anıtsal olarak sınıflandırılır ve kare, 

dikdörtgen, yuvarlak gibi plan biçimleri uygulanabilir. Çeşmeler herhangi 

bir yapı duvarına birleşik olarak inşa edilmediyse bağımsız çeşme olarak 

adlandırılır.  

Özellikle kervan yollarında yer alan çeşmelerin namazgâhlı 

olarak inşa edilmekteydi. Namazgâhlı çeşmelerin en eski ve dikkate 

değer örneklerinin İstanbul’da olduğu belirtilmiştir (Önge, 1992: 191-

195). Ancak Mersin’in de içinde bulunduğu Anadolu kervan yolları 

üzerinde inşa edilen çeşmelerin yakınında belirlenen namazgâhlar, bu 

geleneğin korunduğunu ve sürdürüldüğünü göstermektedir. 

Erdemli; Akkale:  

Geç Roma - Erken Dönem Bizans 4.-5. yüzyıla ait yerleşmedir.   

Çeşme, iri kesme taşlarla inşa edilmiş, akmaz, çok küçük bir yayla yolu 

çeşmesi şeklindedir. Çeşme nişi geniş, basık yuvarlak kemerlidir. Ayrıca 

alanda muhtemel yıkık çeşmeye ait su yolları tespit edilmiştir (Fotoğraf 

2).  

Erdemli; Ayaş (Ayas): 

Elauissa Sebaste antik kenti, Mersin’e 52 km uzaklıktadır ve İÖ 

2. yüzyılda kurulmuştur (www.mersinkulturturizm.gov.tr, 2018). Su 

yapıları arasında yer alan kuyu ayazma benzeri yapıları vardır. Su 

kemerleri yerleşmelere su taşıyan önemli anıtsal yapılardandır ve Ayaş 

Su Kemeri günümüze ulaşabilmiş önemli örnekler arasındadır (Fotoğraf 

3). Elauissa Sebaste’ye su taşıyan kanal sistemleri Lamas Vadisi’nden 
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başlamaktadır. Kocahasanlı Su Kemeri (Fotoğraf 4) ise Mersin’in anıtsal 

su kemerlerine diğer bir örnektir. 

Erdemli; Toros Köyü:  

 Ağaçlı çeşmenin, düzgün olmayan moloztaştan yeniden inşa 

edildiği görülmektedir. Yuvarlak kemerli nişin içinde bardaklık bölümü 

bulunmakta olup halen kullanımdadır. 

Erdemli; Güçüş Köyü: 

 Gücüş çeşmesi, kaş kemerli niş içinde bardaklık bölümü halen 

mevcut akar çeşmedir. Yalağı, su yolu ve avlusu ile bir çeşme ünitesi 

olabilir (Fotoğraf 5).  

 Erdemli; Veyselli Köyü: 

Veyselli Köyü’nde tespit edilen çeşme (Fotoğraf 6) dörtgen planlı 

olup Sarıkoyak (Saklıcennet) çeşmesi ile benzerlik göstermektedir.  

Çamlıyayla;  Korucak Köyü: 

Korucak köyünde tespit edilen akar çeşmede olasılıkla erken 

dönem çeşme yapısı yeniden inşa edilerek üst katına mescit eklendiği 

veya var olan yapıyla birlikte yeniden inşa edildiği düşünülmektedir 

(Fotoğraf 7).  

Çamlıyayla; Sarıkoyak Köyü (Saklıcennet): 

 Cumhuriyet dönemine ait, madalyon içinde rozet ve ay-yıldız 

süslemeli, dikdörtgen biçimli, akmayan bağımsız çeşme (Fotoğraf 8) 

özgün olarak günümüze ulaşabilmiş ender örnekler arasındadır. 

Çamlıyayla; Belçınar Köyü: 

 Belçınar’da tespit edilen çeşme, halen kullanılır durumda olup 

“oluk” tabir edilen, taş üzeri sıvanmış haliyle eski kullanımlı olan ancak 

herhangi bir mimari özellik göstermeyen çeşmedir.  

Aydıncık; Soğuksu (Yenikaş): 
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 Aydıncık, Soğuksu çeşmeleri üçgen alınlıklı ve yuvarlak kemerli 

Gülnar çeşmelerine benzer özellikte tespit edilmiştir.  

Aydıncık; Pembecik Köyü: 

Pembecik Köyü’ndeki çeşme ise defineci yıkığıdır (Fotoğraf 9). 

Soğuksu’da bulunan değirmen ve havuz, su sistemlerinin işleyişiyle ilgili 

fikir verebilmektedir.   

Akdeniz; Hebilli Köyü:  

 Bekirde mahallesi Hebilli köyünde yuvarlak kemerli ayna taşında 

niş bulunan çeşme tespit edilmiştir. Çeşme kullanılamaz durumda olup 

toprak kotunun yükselmesiyle yapının 1/3 oranındaki bölümü toprak 

altında kalmıştır (Fotoğraf 10). Köyde yıkık çeşmeye ait suyolu ve 

akmayan, kullanılmayan çeşme de belirlenmiştir.  

Mezitli; Kuzucubelen Köyü: 

 Kuzucubelen’de tarihi su yapıları arasında yer alan havuzu, 

sulama kanalı ve diğer yapılarıyla bir çeşme ünitesi olan Kocalıçeşme 

dikdörtgen planlı bir örnek olarak belirlenmiş olup kullanımları devam 

etmektedir. Kuzucubelen’de anıt çınar ve çeşme (Fotoğraf 11), Anadolu 

kültüründe yer alan çınar ve bağımsız çeşme yapısı biraradalığına tipik 

bir örnektir.   

Mezitli; Tepeköy: 

 Tepeköy çeşmesi, kesme taştan, sivri kemerli düz çatılı bağımsız 

bir çeşmedir. Tekne bölümü bulunmaktadır. Halen kullanımda olan 

çeşme, boyanarak özgün taş rengini yitirmiştir (Fotoğraf 12). 

Kuruçeşme, yol kenarı ve duvar çeşmesi şeklindedir, geniş alanda yalaklı 

olması olası çeşme akmaz ve yıkılmak üzeredir. Çeşme dışa çıkıntı yapan 

kesme taştan sivri kemerli, derinliksiz nişe sahip olup ayna bölümünde 

yuvarlak kemerli bardaklık bölümü yer almaktadır.  
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Mezitli; Doğlu Köyü: 

 Cırman çeşmesi, kesme taştan inşa edilmiş, kaş kemerli nişi 

bulunan, düz çatılı, bağımsız bir akar çeşme yapısıdır. Merdiveni, su 

kanalı ile geniş bir çeşme ünitesi olabilir (Fotoğraf 13).  

Mezitli; Fındıkpınarı Köyü: 

 Çatak-Fındıkpınarı yöresindeki çeşme üzerine 1943 tarihi 

kazınmıştır. Çeşme, taştan kase biçiminde oyulmuş suluk bölümü 

bulunan küçük ve akar tek örnek olarak tespit edilmiştir.   

Gülnar; Eskiyörük Köyü: 

 Gülnar’da Eskiyörük Köyünde iki adet akar çeşme tespit 

edilmiştir. Yeniden inşa edilen ve halen kullanılan çeşme (Fotoğraf  14) 

ve yuvarlak kemerli, sığ nişli, sade ve süslemesiz çeşme yapısı olarak 

görülmektedir. Yeniyörük köyü ile bağlantılı yerleşimdir. 

Ayvagediği; Kuzoluk Köyü: 

 Yuvarlak kemerli duvar çeşmesi olup ayna bölümünde bardaklık 

olarak açılmış niş ayırt edilmektedir. Geniş yer tutması, yalak ve avlusu 

olması ile dikkat çeker. Akbelen gibi yeniden örülmüştür (Fotoğraf  15). 

Toroslar; Dorukkent Köyü: 

Akbelen Çeşmesi daha yukarılara çıkan hayvancılar için uzun 

yalaklı olarak yapılmış bir köşe başı-yol kenarı akar çeşmesidir. 2012 

yılında moloztaş kullanılarak yenilenmiş, cephesi çevre duvarı eklenerek 

genişletilmiş ve özgünlüğünü yitirmiştir. Çeşme, eski ve restore edilmiş 

durumu (Fotoğraf  16) belirlenmiştir. Günümüzde basık yuvarlak kemerli 

nişe sahip çeşme yapısıdır.  

 

Toroslar; Arslanköy: 

 Şeker Çeşme, bağımsız çeşme olup halen kullanılmaktadır. 

Özgün yapısını kaybeden çeşme, havuzu ile birlikteki su yapılarına tipik 
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bir örnektir  (Fotoğraf 17). Yedigöz su oluğu, yöredeki su yollarının 

izlenmesi bakımından önem taşır.  

 Toroslar; Resulköy:  

Resulköy akar çeşmesi, geniş yuvarlak kemerli, derin nişe sahip 

olup, üzeri alçı / kireç boyalıdır. Çeşmenin lüle bölümü özgün değildir.   

Toroslar; Buluklu Köyü: 

Buluklu Çeşmesi (Fotoğraf 18), akmayan sivri kemerli nişe sahip 

bir çeşme olup, yapı yarısına kadar toprak kotu altında kalmıştır ve 

sadece tekne bölümü görülebilen korunmuş bir çeşmedir. 

Toroslar; Kepirli Köyü:  

 Kesme taştan geniş yuvarlak kemerli çeşme aslına uygun restore 

edilmiştir. Çeşme aynası bölümünde iki adet bardaklık nişi ve tekne 

bölümü bulunmaktadır. Yöreye özgü çeşmelerin kullanımda olan güzel 

bir örneğini oluşturur (Fotoğraf 19).  

Toroslar; Gözne Yolu: 

Tipik çeşme mimarisini yansıtan Hacgediği çeşmesi, düzgün 

kesme taştan sivri kemerli nişe sahiptir. Ayna taşında kitabe ve kaş 

kemerli küçük bir niş bulunan moloz taşlı akar durumdadır (Fotoğraf 1). 

Bunun yanı sıra, tamir amaçlı taşınmış ve yerine tek blok/kesme taş 

konulmuş çeşmenin suyu akmamaktadır. Burada bulunan diğer bir çeşme 

ise mimari özellik taşımaz, halen kullanımda olup mermer levha üzerine 

hayrat olduğu belirtilmiş, günümüze ait bir çeşmedir.   

Toroslar; Evcili Köyü: 

 Evcili çeşmesi, kesme taştan geniş yuvarlak kemerli, düz çatılı, 

tekne bölümü bulunan ve halen kullanımda olan bağımsız bir çeşmedir 

(Fotoğraf 20). 

Tarsus; Topaklı Köyü: 

 Topaklı’da tespit edilen çeşme sivri kemerli olup kırma çatılıdır, 

çeşme aynasında kare biçimli bardaklık nişi mevcuttur (Fotoğraf 21). 
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Arkasında namazgâh gibi taş zemin yalak ve su kanalı ile geniş alana 

yayıldığı düşünülmektedir. Bu alanın biraz ötesinde yer alan iki geniş 

ağızlı kuyu bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Osmanlı çeşmelerinin devamı 

olarak görülebilir. 

Tarsus; Akgedik Köyü:  

 Akgedik Köyü Su Terazisi kalıntısı (Fotoğraf 22), tuğla ve 

düzgün olmayan moloztaş örgülü olup, su yolları sisteminin bölgedeki 

ender tescilli örnekler arasındadır.  

Tarsus; Gürlü Köyü:  

Gürlü köyü, Enbiya Çeşmesi, kesme taştan inşa edilmiş, biçimi 

bozulmuş bir çeşme olup tekne / yalak bölümü kullanılmaktadır. 

(Fotoğraf 23). 

Tarsus; Gülek:  

 Gülek yolunda tespit edilen yol kenarındaki kuyu, su 

gereksinmesinin tarih boyunca açılan kuyulardan sağlandığının 

göstergeleri arasındadır (Fotoğraf 24). 

Tarsus;  Eskişehir Köyü: 

 Eskişehir köyü mevkiindeki çeşme yapısı, moloztaştan inşa 

edilmiş ve kullanım dışı kalmış harap durumda çeşme yapılarına bir 

örnektir ve yanında iki adet zeytin ağacı bulunmaktadır. 

 Tarsus;  Damlama Köyü: 

 Damlama Köyü’nde, yerleşmelerin gereksinimleri doğrultusunda 

açılmış kuyu yapılarını kapsayan geniş bir alandır. 

Silifke; Ura (Olba):  

 Nymphaion, Olba antik kentinde Roma devrine ait anıtsal çeşme 

yapısı olup, bölgede mimari gösteriş ve bölgenin su verimliliğinin en 

önemli göstergeleri arasındadır. Akmayan anıtsal çeşmeye su kanallar 

yoluyla taşınmış ve heykellerle zenginleştirilmiş bir cepheyle inşa 

edilmiştir. 



79 
 

Silifke; İmamlı Köyü:  

İmamlı Çeşmesi, yeniden inşa edilmiş kesme taştan, bağımsız bir 

çeşme olup halen kullanılmaktadır. Dikdörtgen biçiminde, büyük boyutlu 

inşa edilmiş olup Cumhuriyet dönemine aittir (Fotoğraf 25). 

Silifke; Tırtar Köyü: 

 Tırtar Çeşmesi, kesme taştan inşa edilmiş küçük, bağımsız bir 

çeşmedir. Kendine bağlı uzun bir yalak bulunmaktadır.  

 3.2. Köprüler 

 Köprüler, bölgenin su yollarının ve kervan yollarının 

belirlenebilmesi ve izlenebilmesi bağlamında önem taşıyan yapılardır. 

Sivil mimari içinde su yapıları arasında ulaşım yollarına işaret ederler. 

Köprüler yalnızca yerleşmelerin birbiriyle ulaşımını değil, kervanların, 

orduların yolculuklarına devam edebilmeleri için inşa edilmişlerdir.  

Mersin’de yapılan çalışmalar sonucunda Roma, Doğu Roma, 

Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait olmak üzere toplam 40 adet tarihi 

köprünün bulunduğu tespit edilmiştir. Bu köprülerden gereksinimi olan 

iki köprünün restorasyonu 2012 tarihinden önce tamamlanmıştır 

(www.mersinturizm.gov.tr, 2018). Köprülerin bir bölümü halen 

restorasyon ve onarım gereksinimi duymaktadır.  

Akdeniz; Hebilli:  

 Bekirde mahallesi Hebilli köyü köprüsü, tek gözlü, kesmetaş 

kemerlidir, beden duvarları moloztaş örgüyle inşa edilmiştir (Fotoğraf 

26).    

             Mut; Dağpazarı: 

 Dağpazarı Köprüsü, tek gözlü köprü olup, kemer bölümü kesme 

taştan ve beden duvarları moloztaştan inşa edilmiştir (Fotoğraf 27).  

Mut; Gravda: 

Gravda Köprüsü, Mersin köprüleri arasında anıtsal bir görünüme 

sahiptir. Köprü üç gözlü olup, ortadaki kemer yükseltilerek yukarı doğru 
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eğimli inşa edilmiştir. Köprünün kemerleri kesme taştan, duvarları ise 

düzgün olmayan moloztaştan örülmüştür (Fotoğraf 28).  

Toroslar; Gözne: 

 Düzgün olmayan kesmetaştan, üç gözlü ve tek gözlü köprü 

örnekleri belirlenmiştir.  

Toroslar; Kızıldere: 

Kızıldere Köprüsü, tek gözlü olup, kemer bölümü düzgün kesme 

taştan, beden duvarları düzgün olmayan kaba yontulu moloztaştan inşa 

edilmiştir (Fotoğraf  29). 

 Erdemli; Aslanlı Köyü: 

 Aslanlı Köprüsü Kösbucağı - Aslanlı köyleri arasında, Alata 

Deresi üzerindedir. Osmanlı dönemine ait tek gözlü kemeri olup, 45 

metre uzunluğunda, 4 metre enindedir (www.mersinturizm.gov.tr, 

Fotoğraf 30).  

Silifke; Kırobası:  

Kırobası, Uyuzpınarı’nda kaba moloztaşla, kemer bölümü 

düzgün kesmetaşla inşa edilmiş bir köprüdür (Fotoğraf 31), restorasyon 

gerektirmektedir.  

Tartışma ve Sonuç 

Mersin’in farklı bölgelerinde gerçekleştirilen alan 

araştırmalarında belirlenen çeşmelerin işlevsel amaçla inşa edildikleri ve 

korundukları görülmüştür (Everest, 2018). Mersin’de bulunan Osmanlı 

çeşme nişi genellikle yuvarlak veya sivri kemerlidir. Çatısı kırma çatılı, 

ya da düz, çeşme nişi derin yarım kubbeli, bağımsız, çift çeşme nişli 

birimler halinde, anıtsal veya değil, bir veya birkaç oluklu, genelde enine, 

bazen öne uzayan tipte yalaklı, bazen de namazgâhlıdır. Genel olarak 

kitabeleri kaybolmuştur, bazılarının suları akmamaktadır ve taşları 

yeterince iyi korunamamaktadır. Kimi zaman köşe başlarında, çoğunlukla 
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camilerin duvarına bitişik veya çaprazında, eğer yerinde bırakılmışsa ay 

yıldız, rozet ve bazı çiçek motifleriyle süslüdür (Everest, 2011: 24). 

Çeşmeler, Osmanlı mimarisine özgü sivri, kaş ve yuvarlak 

kemerli nişlere sahiptir. Az sayıda örnekte üçgen alınlıklı çatı 

uygulanmıştır (Gülnar - Eskiyörük, Aydıncık – Soğuksu, gibi) 16.-17. 

yüzyıllarda İstanbul’da daha çok kaş kemerli çeşmelerin görüldüğü 

belirtilmiştir (Önge, 1992: 189-200). Bu nedenle kaş kemerli nişe sahip 

çeşmelerin Anadolu’da da aynı yüzyıllarda veya 18. yüzyıl sonları-19. 

yüzyılda inşa edildiği öne sürülebilir. Kırşehir çeşmeleri üzerine 

gerçekleştirilen çalışmada yer alan Ahi Evren Çeşmesi (19. yüzyıl) ve 

Şeyh Kızı Hatice Çeşmesi (Tay, 2011: 204-221), Mersin’de tespit edilen 

çeşmelerle yapısal ve biçemsel benzerlik taşımaktadır. Elazığ Harput’ta 

da benzer yapıda ve planda, kesmetaştan kırma çatılı çeşme örnekleri 

olan Ağyolu, İsmail çeşmeleri ile Çapçaklı, Üç Lüleli adlı düz çatılı yine 

kesmetaştan inşa edilmiş çeşmeler belirlenmiştir (Aytaç, 2017: 1-21). 

Çeşme nişlerinde yer alan silme ve üst örtü bölümünde yer alan dışa 

taşkın profilli silmeler benzer uygulamalardır (Hebilli köyü çeşmesi, 

Gülnar Eskiyörük köyü çeşmesi ile Aydıncık Soğuksu köyü çeşmesi, 

gibi). Mersin çeşmelerinin büyük bir bölümü, özgünlüğünü yitirerek 

yeniden yapılmaya çalışılmış, halen kullanımda olan çeşmeler ile bakım 

ve onarıma gereksinimi duyan kullanım dışı çeşmeler olarak 

gruplandırılabilir. Çalışmada araştırılan ve bir bölümü makalede yer alan 

Mersin köprüleri ise restore edilmiş ve restorasyon gereksinimi duyulan, 

ulaşım işlevlerini sürdüren yapılardır.   

Mersin’deki bu eşsiz mimarinin UNESCO Kültür değerleri 

listesine önerilmesi ve bunların özellikle korunup kollandığı Gülnar ve 

Mut’a özel yer verilmesi gerekir. Bunlar Belediye, Karayolları 

restorasyon hizmetleri gibi vasıtalar ile Divriği (Denktaş, 2005), Sivas 

(Demirel, 1992) ve Kemaliye ile Amasya ve Gaziantep Belediyelerinin 
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tarihiyle hem övünen hem de gösteren başarısına benzer şekilde Mersin 

turizmine katkıda sağlayabilir. Ayrıca böyle bir su medeniyeti mimarisi 

UNESCO listesinde bugüne kadar bulunmayan bir kültürel miras başlığı 

açılması önerilebilir. 
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