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Yüzy›llar›n sakl› kalan izlerine
uzanabilmek için, gecenin
karanl›¤› ve karﬂ›l›yan günün
ayd›nl›¤› aras›ndaki maviye
dal›yoruz bu kez TK 674 sefer
say›l› “S‹NOP” uça¤›yla. Art›k
uça¤a binmeden önce ismine
bakmay› ö¤rendi¤imi de test
etmiﬂ oluyorum bu arada.
Alacakaranl›k ﬂafa¤›ndaki
rotam›z ise Elaz›¤.

Elaz›¤ Sivrice ilçesi s›n›rlar› içinde
yeralan Hazar Gölündeki Bat›k Kent’e
dalabilmek için haz›rl›klara çok önceden
baﬂl›yoruz. Kültür Bakanl›¤›’na
görüntüleme amaçl› dal›ﬂlar için ben ve
bodym ile ilgili yaz›ﬂmalar, Elaz›¤ Valili¤i,
Müze Müdürlü¤ü ve Deniz Polisi ile bir
dizi görüﬂmelerin akabinde Hazar’›n
k›y›s›nday›z. Bizi Hazar’a götüren
nedenler ise gölde bulunan arkeolojik
buluntular.
Elaz›¤’›n 22 km güneydo¤usunda,
Sivrice – Maden ‹lçe s›n›rlar›nda yer alan
Hazar Gölü, Do¤u-Bat› istikametinde
uzanan yaklaﬂ›k 80 km2’lik bir yüzölçüme
sahiptir. Güneydo¤u Toroslar’›n bölgedeki
k›vr›m ﬂekli olan Do¤u-Bat› istikameti
Hazar Gölünün oluﬂumunda da etkili
olup, göl sular› k›vr›m sistemine uygun
olarak bu yönde uzanm›ﬂt›r. Bu alan›n
yaklaﬂ›k uzunlu¤u 20 km. civar›ndad›r.

Göl, güneyden Hazar Da¤› ve Bermaz
Ovas›, kuzeyden Çelemik (1658m) ve
Mastar (2171m) da¤lar› ile Uluova’dan
ayr›lmakta, do¤uda 1400 m.lerdeki alçak
bir eﬂik ile Palu – Yar›mca Ovalar›na
geçilmektedir. Bat›dan ise Kuﬂakç›
Da¤lar› (1908m), gölü çevrelemektedir.
Hazar Gölü’nün akar› Maden Çay›’n›
oluﬂturup bu çay Dicle nehrinin
baﬂlang›c› olarakta Kabul görmektedir.
Hazar Gölü’nün su toplama havzas› ise
274 km2’yi bulmaktad›r.
GÖLÜN TAR‹H‹ DOKUSU
Hazar Gölü hakk›nda 218 numaral›
Harput ﬁer’iye sicilinde yer alan 11
ﬁevval 1250 (31 Ocak 1834) tarihli
Gölcük Köyü sakinlerince yaz›lm›ﬂ olan
bir dilekçede; köylerinin sularla çevrili
oldu¤u, ziraat yapacak alanlar›n›n
kalmad›¤›, köy sakinlerinin bir k›sm›n›n
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1210 (1795) ‘dan beri Hoh Köyüne göç
ettikleri kaydedilmektedir. Bu belgeye
göre Hazar Gölünde sular›n 1795’lerde
yükselmeye baﬂlad›¤›, 1830’larda Çevre
sakinlerini rahats›z edecek boyutlara
ulaﬂt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. May›s 1838’de
MÜHLBACH, gölün y›ldan y›la su
seviyesinin yükselmesinden bahseder ve
70-80 ayak (20 m) daha yükselmesi
halinde sular›n Dicle’ye akabilece¤ini
belirtir. Yazd›¤› bir mektupta MOLTKE,
Gölcük ile Dicle aras›nda hiçbir ba¤lant›
bulunmad›¤›n› belirtmektedir. Bu y›llarda
Hazar Gölünün seviyesi 1200 m civar›nda
olmal›d›r.
HOMMARIRE de Hell: 1947 de bu
bölgede Manast›r bakiyesi olan bir
adadan bahseder ve orada vaktiyle bir
köyün oldu¤unu fakat sular alt›nda
kayboldu¤unu anlat›r. Bu tarihte köy terk
edildi¤ine göre, gölün seviyesi 1200 m’yi
aﬂm›ﬂ hatta 1240 m’yi bulmuﬂ olmal›d›r.
Mamüratül Aziz Salnamesinde (1301)
1884 tarihinde “mecras› bilinmeyen
gölün, önceleri bu kadar büyük olmad›¤›
40-50 seneden beri yükselerek bir köyü
tamamen ortadan kald›rd›¤› belirtilmekte
ve gölün taban›nda önceden bir
gide¤eninin bulunupta bunun sonradan
darlaﬂarak kapanm›ﬂ olabilece¤i
düﬂünülmektedir.” Bu ifadeler benzer
ﬂekillerde 1302- 1305 ve 1307 tarihsi
Salnamelerde de tekrarlanmaktad›r.
19 A¤ustos 1979 da TOZER Göl için
birkaç seneden beri sular›n›n kararl› bir
ﬂekilde yükseldi¤ini , 1-2 y›l önce bir
çukurdan taﬂarak Dicle’ye do¤ru akt›¤›n›
ve bir çok zararlara yol açt›¤›n› yöre
halk›ndan ö¤rendi¤ini belirtmektedir.
Kendisinin de gölün aya¤›n›n geniﬂleterek
bir kanal açma çal›ﬂmas›n› gördü¤ünü ve
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çal›ﬂman›n 2 y›l önce baﬂlad›¤›n›
ö¤rendi¤ini belirtmektedir. Göl sular›n›n
Dicle’ye akabilmesi için 1250 m’yi aﬂmas›
gerekmektedir. Çünkü göl ile Çilli Ovas›
aras›ndaki en yüksek nokta 1253m’dir.
WUNSCH 1883 y›l›nda göl etraf›nda
yapm›ﬂ oldu¤u incelemede; “Gölcük köyü
önlerindeki adada eski bir kilisenin
oldu¤unu, yaﬂl› insanlardan, vaktiyle “bu
kiliseye ulaﬂ›ld›¤›n› ancak göl sular›n›n
yükselmesi sonucunda ulaﬂ›lmaz hale
geldi¤ini belirtir.” Ayr›ca 11 yy dan
itibaren Hazar Gölü üzerinde yer alan
Gölcük Köyü (Bat›kkent) 19.yy baﬂlar›na
kadar varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Bu durumu
1518, 1523 ve 1526 tarihli tehrir
defterleri, 1608-1619 y›llar› aras›nda
seyahat etmiﬂ olan Polonyal› S‹MEON,
1640-1680 y›llar› aras›nda
seyahatnamesini haz›rlam›ﬂ olan EVL‹YA
ÇELEB‹, 1737 de bölgeye seyahat etmiﬂ
olan OTTER, 1804 de co¤rafya isimli bir
eser yazm›ﬂ olan ‹NC‹C‹YAN ve Ekim
1907 de bölgeye seyahat etmiﬂ olan
DUPRE bölgenin geçiﬂi ile ilgili notlar›nda
bilgiler vermektedir. 19 yy da su
seviyesinin yükseldi¤ini ve bu tarihe
kadar bu alan›n yerleﬂime aç›k oldu¤unu
bahsetti¤imiz kaynaklardan ö¤reniyoruz.
Tektonik oluﬂumlu gölde Kilise Adas›
Hazar Gölündeki Adatepeden sonra ikinci
ada konumundad›r. Sürek Köyünün
Kuzey eteklerinde bulunan yer hakk›nda
ç›plak gözle de görülebilen kilise yap›s›
oldu¤u tahmin edilen “Surp Niﬂan”,
“Cowk” ya da “Dzowak” ismiyle an›lan
yap› yaklaﬂ›k 2m. su yüzeyine ç›km›ﬂt›r.
Hazar Gölü son y›llarda su seviyesinin
düﬂmesi ile kal›nt›lar›n su üstüne ç›kt›¤›
ve iyi muhafaza edilmiﬂ 11-13 y.y’a
tarihleyebilece¤imiz yap› Horosan harc›

ile örülmüﬂtür. Ada ile k›y› aras›nda tam
ortada yer alan yap› iki katl› olup bunlar
ana kaya üzerine inﬂa edilmiﬂtir. ‹ki yap›
oldu¤u tespit edilen birbirlerine 15 m
do¤u-bat› mesafeli inﬂa edilmiﬂtirler.
Yaklaﬂ›k 8 m yüksekli¤inde olan yap›lar›n
7 m’lik k›sm› halen su alt›ndad›r.
Yap›lar›n kat merdivenleri pencere
aral›klar› oldukça sa¤lam olup oda ve
merdiven boﬂlu¤undan oluﬂmaktad›r.
Baz› yerlerinde depremsel nedenlerle
y›k›lmalar olmuﬂtur. Bu iki yap› aras›nda
muhtemelen sonradan yap›lm›ﬂ ve
yaklaﬂ›k 2,5 m geniﬂli¤inde, 5m
yüksekli¤inde yine tu¤la ve horosan harç
ile örülü bir düz duvar görülmektedir. Söz
konusu duvar kal›nt›s› her iki yap›n›n tam
ortas›nda 4m geniﬂli¤inde bir aç›kl›k
vermektedir. Alanda yap›lan
incelemelerde ve dal›ﬂlarda bu aral›¤›n su
alt›ndan tavana kadar düzgünce devam
etti¤i ve her iki yandaki düzgün iﬂçilikli
duvarlar›n en üstte kemer oluﬂturacak
ﬂekilde içbükey plan verdi¤i
görüldü¤ünden bu aral›¤›n her iki yap›n›n
(muhtemel kule) ortas›nda ana mekan
içerisine girilen an›tsal kap› olabilece¤i
düﬂünülmüﬂtür. Yine su üstünden
görülebilen do¤uda kalan yap›n›n
kuzeydo¤u köﬂesinden baﬂlay›p adaya
do¤ru devam eden duvar kal›nt›lar› tespit
edilmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 2,5m kal›nl›¤›nda
duvar kal›nl›¤› baz› yerlerde incelmiﬂtir.
Adaya 9m mesafe kala adaya paralel
olarak do¤uya devam etmekte, adan›n
güneydo¤u köﬂesinde bugünkü k›y›ya 8 m
mesafede ve 4 m derinlikte k›y› ile
birleﬂmektedir. Söz konusu duvar kal›nt›s›
yaklaﬂ›k 1807 m uzunlu¤undad›r. Yine su
üstünden görülebilinen di¤er yap›n›n
kuzeye ve kuzeydo¤uya devam eden ikinci
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bir duvar kal›nt›s› izine rastlan›lm›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›k 2,5 metre kal›nl›¤›da olan bu
duvar kal›nt›s› üzerinde de yerleﬂim
alanlar› gibi degiﬂik iﬂlevlerde yap›lar
tespit edilmiﬂtir. Bu duvar kal›nt›s› da
yaklaﬂ›k 150 metre boyunca devam
etmektedir. K›y›ya yaklaﬂ›k 25 metre
mesafede sonlanan duvar su seviyesinin
yükselmesi sonucu iﬂlevini yitirmiﬂtir.
11-13. yy’da yap›ld›¤› tahmin edilen
yap›lar malzemesi itibar› ile de ortaça¤
dönemini an›msatmaktad›r. 11. yy’ da
yar›m ada olan kilise adas› çevresindeki
duvar kal›nt›lar› da adan›n karayla olan
ba¤lant›lar›n› kesmek ve aday› koruma
amac› ile yap›lm›ﬂt›r. Seyyah notlar›,
tahrir defterleri, ﬂer’iyye sicilleri ve
salnamelerden ö¤rendi¤imiz kadar›yla
19. y.y da su seviyesi yükselmiﬂ bu ve
benzeri alanlar su alt›nda kalm›ﬂlard›r.
Bat›kkent ile ilgili olarak halen Kültür
Bakanl›¤›n›n sorumlulu¤unda ve Elaz›¤
Müze Müdürü Haydar Kalsen
baﬂkanl›¤›nda Dr.Çi¤dem Özkan Aygün,
Engin Aygün ve ‹TÜ’den bir ekip
taraf›ndan araﬂt›r›sal çal›ﬂmalara devam
edilmektedir. Arkeolojik kal›nt›lar›n hangi
döneme ait oldu¤u ve buluntular ile ilgili
somut bilimsel veriler bu çal›ﬂmalardan
sonra netlik kazanacakt›r. Bu çal›ﬂmalarla
ilgili raporun önümüzdeki günlerde
yay›nlanaca¤› tahmin edilmektedir.
ARKEOLOJ‹K BULUNTULARIN
ORTAYA ÇIKIﬁI
Göldeki arkeolojik buluntular›n ortaya
ç›kmas› ise tamamen ilginç bir tesadüfe
dayanmaktad›r. Göl suyundan enerji
üreten Bilgin Elektrik A.ﬁ nin göl
havzas›ndan ald›¤› suyu tekrar göl yerine
Keban Baraj›!na yönlendirmes› sonucu,
su seviyesinde yaklaﬂ›k 10 mt.lik düﬂüﬂ
meydana gelmiﬂtir. Ve akabinde
görüntüledi¤imiz buluntular›n 2-3
metrelik k›s›mlar› su üstünden görülebilir
olmuﬂlard›r. Devam›nda, Engin Aygün ve
4 kiﬂilik bir ekip 2-3 Haziran 2005
tarihinde göldeki buluntular ile ilgili
çal›ﬂmalarda bulunmuﬂ ve akabinde
Ülkemizin tek yetkin kuruluﬂu olan
Bodrum Sualt› Arkeoloji Müzesi Müdürü
Sualt› Arkeolo¤u Yaﬂar Y›ld›z’›n
baﬂkanl›¤›ndaki bir ekip 15.06.2005
tarihinde gölde inceleme ve tesbit
çal›ﬂmalar›nda bulunmuﬂlard›r. Bodrum
Sualt› Arkeoloji Müzesi Müdürü ve
çal›ﬂma arkadaﬂlar›nca tesbite yönelik
olarak haz›rlanan raporun son
bölümünde ise “….Kilise Adas›n›n güney
ve güney bat›s›nda yer alan sualt›
kal›nt›lar›n›n sa¤lam mimari yap›lardan
meydana gelmesi sualt› yerli ve yabanc›
rehberli dal›ﬂlarda herhangi bir zarar
görmesi ihtimali bulunmad›¤›ndan,
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Elaz›¤’›n ve Hazar Gölü’nün tan›t›m›na ve
ekonomisine katk›da bulunaca¤›
düﬂüncesi ile bu alanda yerli ve yabanc›
dal›ﬂ turizminin gerçekleﬂtirilmesi faydal›
olacakt›r.” denilmektedir.
GÖLDE DALIﬁ
Dikkatli bir planlaman›n akabinde
1270 rak›ml› gölde irtifa dal›ﬂlar›na
baﬂl›yoruz. Müze Müdürü Haydar Kalsen
ve yine müze arkeoluklar›ndan Meltem
Han›m›n’›n gözetmenliklerinde Elaz›¤’da
görev yapan Deniz Polisi dalg›çlarla
haz›rl›klara baﬂl›yoruz. Emniyet Amiri Ali
R›za Gültekin’nin baﬂkanl›¤›ndaki Deniz
Polisi neredeyse tüm bölgede meydana
gelen bo¤ulma ya da sudan ç›kart›lmas›
gerekenlerle ilgili olaylara müdahale
edebilme yetisine sahip deneyimleri
pekiﬂmiﬂ bir ekip olarak Elaz›¤’da
konuﬂlanm›ﬂ bulunmaktad›rlar. ‹ki gün
olarak planlad›¤›m›z dal›ﬂlar›m›z›n birinci
gününde Hazar Gölündeyiz. Sabah 9.30
da baﬂlad›¤›m›z dal›ﬂlar› 15.30 a kadar
sürdürüyoruz. Video kamera ve foto¤raf
olarak neredeyse her buluntuyu iki defa
kaydediyorum. Çok az düzeyde tahribata
maruz kalan buluntular›n bugün bile
yerleﬂime uygun olduklar›n›
gözlemliyorum. Üç katl› bir yap›n›n ikinci
kat›na girdigimde ise testi türü
buluntulara rastl›yorum. Görüntülerken,
Ruhumun “bir an” kula¤›ma f›s›ldad›¤›n›
duyumsuyorum. Keﬂkeler, nedenler,
niçinler…….
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜNE DALIﬁ
Hazar’da yüzy›llar›n geçmiﬂine
dokunabilmemizin akabinde, ‹kinci gün
dal›ﬂlar›m›z›n tamam›n› Kömürhan
Köprüsü’e ay›r›yoruz. Sevdiklerimizin
üzerinden defalarca geçtikleri ve birçok
an›lar›na tan›kl›k eden sualt›ndaki
Kömürhan Köprüsünün ﬂimdi gürültüden
uzak sessiz yaﬂam›n› görüntülemek
istiyoruz. Selam Olsun…
F›rat Nehri üzerinde Malatya’y›
Elaz›¤’a ba¤layan Kömürhan Köprüsü
Baraj Gölünün oluﬂumundan sonra
tamamen sualt›nda kalm›ﬂ, yerine ise
yeni bir köprü inﬂa edilmiﬂtir. F›rat A¤›t›
ile ünlenen eski köprü ile ilgili birçok
hikaye anlat›lmaktad›r. “Kömürhan
Köprüsü Harput’a bakar” ile baﬂlayan
a¤›t›n, daha gün görmemiﬂ bir gelinin
F›rat’›n sullar›na kap›lmas› sonucu
yak›ld›¤› ifade edilmektedir. Köprünün
Malatya yakas›nda konuﬂlanarak dal›ﬂ
haz›rl›klar›na baﬂl›yoruz. Dip yap›s›n›n
çok karanl›k olaca¤›n› varsayarak yükek
ASA’l› filmler almay› planlamama ra¤men
tüm Ankara’da en fazla 400 ASA l›k
filmler bulabiliyorum. Ali R›za ve iki
arkadaﬂ›m›zla birlikte bottan atlayarak
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yemyeﬂil sulardan F›rat’›n diplerine do¤ru
süzülmeye baﬂl›yoruz. Görüﬂ düzeyi çok
az olan ‹lk 15 metrelik yüzey sular›ndan
sonra so¤uk ve olabildigince karanl›k dip
sular›na do¤ru ilerliyoruz. 0-15 metreler
aral›¤›nda inan›lmaz bir bal›k
populasyonuna tan›kl›k ediyoruz. Sazan,
y›lan bal›¤› ve tatl›su levregi ilk görsel
tesbitlerimizden baz›lar›. Ve 25 metrede
bizi tüm sessizli¤i ile bekleyen Kömürhan
Köprüsündeyiz. ‹nan›lmaz bir sessizlik,
anlat›lmaz bir gizem, büyülenmemek elde
de¤il. Iﬂ›klar› kapatt›¤›mda Titanik’e
dalm›ﬂ gibi hissettim kendimi. Ancak
zaman s›n›rl› ve dal›ﬂ planlamas›na
uymam›z gerekiyor. Planlamada
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olmamas›na ra¤men köprüyü karﬂ›dan
karﬂ›ya geçmeye karar veriyoruz. Bir an
duraks›yorum. ﬁu anda burada bulunmak
ve sevdiklerimin de bu gizemi
görebilmelerini arzulamak düﬂüncesi
ruhumda keﬂkeler yarat›rken gözlerimi
kap›yorum ve F›rat’›n gözlerimde
a¤lad›¤›n› duyumsuyorum zaman›n
tan›kl›¤›nda. Evet, bir az’›m var sanki
hayatta içimde eksikli¤ini hissettiren…
Video görüntülemelerim için ›ﬂ›klar
yeterli ancak vizibilite itibariyle köprüyü
çift yönlü tümüyle görüntüleyebilmek
imkans›z. Korkuluklar› görüntülemekle
baﬂl›yorum. Foto¤raf makinam›n
pozometresi en düﬂük 2.8 diyafram

aç›kl›¤›nda bile flaﬂs›z olarak alg›lama
yetisi kazand›ram›yor bana. Görüntüleme
ve zorunlu duraksamalar›m›z›n
sonras›nda yüzeydeyiz. Gerekli yüzey
zamanlamas›ndan sonrar bu kez Timuçin
ile tekrar ayn› derinliklere iniyoruz.
Dal›ﬂlar›m›z› tamamlad›¤›m›z›
düﬂündü¤ümüzde gelen bir haber bizi
karﬂ› k›y›ya yönlendiriyor. Bir jeep
yaklaﬂ›k 100 metreden F›rat’a uçmuﬂtu.
Yuvarlanmadan içindeki kurtulmuﬂ,
ancak bize ﬂimdi de bunun ç›kart›lmas›na
katk›da bulunmak kalm›ﬂt›. Ali R›za dipte
arabay› incelerken ben de görüntülemekle
u¤raﬂ›yorum. Arabay› ç›kartt›ktan sonra
k›y›ya dönüyoruz ve devam›nda otele.
Uçuﬂ yasa¤›nda oldu¤umdan uça¤a
binebilmek için sabah› beklemek
zorunday›m. Hasret ve özlem kokan
dokusuyla F›rat’a ve Hazar’a ﬂimdilik
veda ederken, gördüklerimizi tan›tma
görevinin sorumlulu¤u ile bilgisayar›n
tuﬂlara dokunmaya baﬂl›yorum bir kez
daha…
KAYNAKLAR.
-Gölün tarihi dokusu ile ilgili doküman ve bilgiler
taraf›m›za kaynak belirtilerek
(1- Saadettin Tombul. Ali Yi¤it-Hazar Gölü ve Çevresi
Sempozyumu. 2- Elaz›¤ Müze Müdürlü¤ü 2005 y›l›
çal›ﬂma raporu. 3- Tahsin Öztürk Makalesi)
yaz›l› olarak verilen Elaz›¤ Müze Müdürü Haydar
Kalsen imzal› rapordan, arkeolojik buluntular›n
sualt›ndaki tesbiti ile ilgili bilgiler de Bodrum Sualt›
Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaﬂar Y›ld›z, Haydar
Kalsen ve Arkeolog Taner Aksoy imzal› 27.06.2005
tarihli rapordan al›nt› olarak kullan›lm›ﬂt›r.

