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Öz
T em elli Gölü, A nkara,Eskişehir karayolunun 50. km. sin 
deki T em elli Bucak m erkezi yakınında bulu nan küçük b ir
göldür. Babayakup Deresi, T em elli yakınlarında, üzerinde
yer yer kü çük çukurlukların da bulunduğu b ir vadi tabanı
oluşturm aktadır. Karayolunun bu radan geçirilm esi sırasın
da zem in in bataklık olm ası sebebiyle çeşitli güçlükler çık
m ış, bu ned enle üzerinden yolun geçirilebilm esi am acıyla
b ir set yapılm ıştır. Tabansuyunun yüzeye kadar ulaşabildi
ği bu çukurlukta inşaa edilen settin b ir kaide görevi yapm a
sı, gölün oluşum unu sağlamış, karayolu da gölün ortasında
kalm ıştır (Şekil 1).
T em elli Gölü varlığını sürdürdüğü yıllarda çevresine çe
şitli konularda yarar sağlam ıştır. Gölden, sulam a am acıyla
fazla m iktarda su alınm ası ve son yıllarda yöreye düşen ya
ğış m ik ta rın ın çok az olm ası sebebiyle 1989 yılında kurum a
aşam asına gelm iştir (Foto 1).
Giriş
Pluviyal dönem in nem li koşulları altında güçlenen Anka
ra Çayı ve ona karışan dereler, yörede oldukça geniş alanla* A.Ü. Sosyal Bilim ler Enstitüsü.
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n etkisi altına alm ış, bunu n neticesinde oldukça geniş alan
lı seki sistem leri ve vadi tabanları oluşm uştur (Şekil 2-3).
Ankara Çayı'na güneyden karışan Babayakup Deresi de
Tem elli yakınlarında geniş bir vadi tab an ı düzlüğü oluştur
m aktadır. G enişliği bazı kısım larda 4 km .yi aşan bu düzlük
te, derinliği fazla olm ayan çukurluklar bulunm aktadır. Bu
arazinin, özellikle kenar kısım larınd an tarım sal am açla ya
rarlanılırken, büyük kısm ından taban suyu n un çok yüksek
olm ası nedeniyle yararlanılam am aktadır.
Ankara-Eskişehir Karayolunun 1950'li yıllarda başlayan
yapım çalışm alarınd an önce, Babayakup D eresi'nin, Tem el
li G ölü'nün yeraldığı kesim inde oluşturduğu bu taban, ge
nellikle küçük su birikintileriyle kaplı, yarı bataklık halinde
bulunuyordu. Alüvyal tabanın altında da "Ankara Kili" for
m asyonu bulunduğundan, zem in şartlarının çok kötü ol
m ası nedeniyle yol; ilk dönem lerde sürekli olarak çökerek
deform asyona uğram ış, sağlıklı olarak trafiğe açılam am ış
tır. Bu nedenle yolun geçirileceği bu bölüm de araştırm alar
yapan Karayolları görevlileri zem in şartların ın iyileştirilm e
si gerektiğine karar verm işlerdir. Bu am açla öncelikle zem i
ne çakıl ve kum dökülerek belirli oranda sertleşm e sağlan
m ış, so n ra da p lak aj y ap ılarak , yol in şa a tın a y en id e n
başlanm ıştır. Bu çalışm alardan sonra yapılan, yaklaşık 1500
m. uzunluğundaki bu yol bölüm ü nü n oluşturduğu settin
zem inden sonraki yüksekliği, orta kısım larda 130 cm .ye ka
dar ulaşm aktadır. Karayolunun oluşturduğu bu set, b ir an
lam da kaide görevi yaparak, vadi taban ın ın , yolun doğu
sunda kalan kısım daki su birik in tisin in büyüm esine, bu
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ŞEKİL: m
nedenle aslında bataklık halinde olan zem in in n em in i sü
rekli olarak arttırm asın a ve buradaki çukurluğun suyla dol
m asına neden olm uştur.
Yolun doğusunda kalan kısm ın suyla dolm asından sonra
yolun altında bu lu nan birkaç m enfez, suyun fazlasının di
ğer tarafa geçm esini sağlam ış, buna yağış su lan ve çevrede
ki küçük derelerden gelen su lan n da katılm asıyla göl oluş130
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m uştur. K arayolunun iki tarafına yayılan gölün alanı yakla
şık olarak 2 k m 2 olup, ortalam a derinliği 60-80 cm. civarın
d a d ır. B u ş a r tla r a ltın d a g öld e to p la n a n su m ik ta r ı
1.400.000 m 3 civarında olm alıdır.
1970'li yıllardan önce gölden h erh an gi b ir am açla su alın
m ıyordu. O dönem de yağış koşullarında da büyük oynam a
lar olm adığından, göl suları yaz aylarında biraz azalm akla
birlikte, varlığın ı büyük oranda koruyabilm iştir. Yine bu
yıllarda Babayakup D eresi'nin taşkın yaptığı bir bahar m ev
sim inde derede bulunan sazan balıklarından bir kısm ı göl
sularına geçm iştir. Gölde balık olduğu, olabileceği b ilin m e
diğinden, bu n u n fark edilm esine kadar b ir iki yılın geçtiği
sanılm aktadır. Bu nedenle göldeki balıklar yeterince büyü
me ve çoğalm a im kânı bulabilm işlerdir. Buradan balık avlanılm aya başlam ası, aynı zam anda gölden doğrudan ya
ra rla n ılm a n ın da b a şla n g ıcı o lm u ştu r. İlk y ıllard a bol
m iktarda balık avlanarak köyün ih tiy acın ın h em en tam am ı
karşılandığı gibi, yol kenarına ku ru lan sergilerde satış da
yapılabilm iştir.
Bu yıllarda, göl aynı zam anda pekçok su kuşu için doğal
bir b arın ak h alin e gelm iştir. Göl suları ve çevresindeki saz
lıklarda başta çeşitli ördek tü rleri, balıkçıl ve flam ingo ol
m ak üzere çok sayıda kuşun bulunduğu bilinm ektedir.
Tem elli sakinlerinin, gölden yarar sağladıkları bir kay
nak da suların kenarında bu lu nan saz ve kam ışlıklardır. İç
Anadolu Bölgesinde çok ku llanılan b ir çatı örtü m alzem esi
olan kam ış ve sazlıklar, özellikle; ahır, sam anlık vb. gibi ya
pılarda bol m iktarda kullanılm aktadır. Doğal olarak yetişen
bu su b itk ilerin in haşatı için genellikle su seviyesini daha
düşük olduğu ve o dönem ki gelişm elerinin tam am landığı
güz m evsim i seçilm ekte olup, küçük sandallar ile ya da .doğ
rudan su için e girilerek çalışılm aktadır. Özel olarak yapılan
bıçaklarla kesilerek göl kenarında ku rutulan kam ışlar, des
telen erek evlere taşm ıyor, o yıl ya da, daha sonraki yıllarda
kullanılabiliyordu. Bu uğraşıyı ticari kazanç sağlam ak ya
pan aileler de olup, bu dönem lerde ek gelir elde edebilm iş
lerdir.
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1975 yılından itibaren, yörede sulu tarım a yönelik çalış
m aların artm ası ile, Ankara Çayı, Babayakup Deresi ve çev
redeki diğer akarsulardan m otorlar ile su çekilerek sulu ta
rım uygulam aları yayılm ıştır.
Ö nceden genellikle buğday ve arpa gibi tahıl ürünleri ile
kıraç olarak kavun-karpuz yetiştirilen yörede, büyük oran
da pancar ü retim in e geçilm iş, yine sulam a im k ân larının ge
lişm esiyle iyi cins kış kavunu üretilm eye başlanm ıştır. Veri
m i yüksek olan pancarın birim alandan daha fazla gelir
sağlam ası ve yörede yetiştirilen kış kavu nların ın çevrede
iyi b ir pazar oluşturm ası, hatta yurt dışına ihraç im kânları
n ın doğm ası sulu tarım uygulam alarının hızla yaygınlaş
m asını sağlam ıştır.
Böylece, önceleri sadece akarsu boylarında sulu tarım ya
pılırken, yörede geniş b ir yayılım gösteren taban arazide
çok sayıda kuyu açılarak, buralardan m otopom plarla su ba
sılm ış ve su lan abilen alanlar gen işletilm iştir. Ancak, bu 
nunla da yetin ilm em iş ve sulam a için göl suları da kullanıl
maya başlam ıştır. İlk dönem lerde sın ırlı b ir alan için su
alınırken, göl kenarından su çeken m otorların sayısı hızla
artm ıştır. K urulan sulam a ağı ile 6-7 b in dönüm lük alanın
su ihtiyacı gölden karşılanm aya başlanm ış, kadem eli olarak
kurulan su m otorları ile su sürekli olarak daha uzaklara gö
türülm eye başlanm ıştır.
Kaynakların aşırı kullanılm asıyla, hatta zorlanarak elde
edilen bu gelişm eler köy h alkın ın gelirini arttırıp, yaşam
standardını da yükseltm iştir. Fakat öteyandan gölden fazla
m iktarda su çekilm esi, göle su sağlayan kaynaklardan aşırı
m iktarda su alınm ası ve çevredeki taban arazide açılan ku
yular ned eniyle, tabansuyu alçalm ış, gölün zaten sın ırlı
olan suları iyice azalm ıştır. 1985 yılınd an sonra göl suların
daki çekilm e iyice belirginleşm iş ve ku rak geçen yaz m ev
sim lerinde göl suları büyük oranda azalarak kurum a aşa
m asına gelm iştir. Gölün bu durum a gelm esinden sonra,
çevrede çeşitli sorunlar ortaya çıkm ıştır. Ö ncelikle gölde yu
valanan kuşlar burayı terk etm ek zorunda kalm ışlar, son
yıllarda az da olsa görülen sazan balıkları tam am en tüken132
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m iş, sivrisinekler çoğalm ış, gölden sağlanan su ile sulanan
tarlalarda yeniden kuru tarım a dönülm e zorunluluğu orta
ya çıkm ış, göl büyük oranda sazlıklarla kaplanm ış ve göl yatağıda bu bitk ilerin kökleri ile dolm aya başlam ıştır (Foto 2).
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Foto 2: Gölün, kuruyan kısmındaki yatağının durum u.

Bu durum karşısında yeniden b ir su birikintisi-bataklık
h aline gelen göl, 1988-1989 yıllarında yağışın da çok yeter
siz olm ası nedeniyle tam am en k u ru m a aşam asına gelm iş
tir.
2000 kadar kişin in yaşadığı T em elli Bucak m erkezinde
gölün durum u hakkında, ortaya değişik görüşler atılm ıştır.
G ölden h erh an gi b ir am açla yararlanam ayanlar ve tarım la
ilişkisi olm ayan kişiler, sivrisinek soru nu nu da ileri sürerek
gölün k u ru tu lm asın ı isterken; diğer b ir grup gölün yeniden
su ile doldurulm asını ve buradan su alın m asın ın b elirli ku
rallara bağlanarak, kalıcılığını sağlam ak istem ektedirler. Bu
karm aşa içerisin d e 1989 yazının da çok ku rak geçm esi n e
deniyle göl su ların ın tam am ına yakın kısm ı kurum uş, yata
ğm en çu kur yerlerinde küçük b irik in tiler kalm ıştır. Daha
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sonra Karayolları G enel M üd ürlü ğü nce açılan birkaç dre
naj kanalı ile bu b irik in tilerin de boşaltılm asın a başlan m ış
tır.

Sonuç
Ankara-Eskişehir K arayolunun geçtiği güzergâhı sağlam 
laştırm ak am acıyla oluşturulan settin iki yanında kalan çu
ku r alanların, tabansuyu nun önem li orandaki etkisi ve çev
redeki derelerden gelen sularla dolm asıyla oluşan, Tem elli
Gölü varlığını sürdürdüğü yıllarda çevreye değişik b ir görü
nü m kazandırm ış, yöre halkına pekçok yönden kazanç sağ
lam ış, bu karayolundan geçen yolcular için kısa da olsa gü
zel görüntüler verm iştir.
Doğal çevreye ve onu n koşullarına u yulm am ası, bazende
yapılan yanlış tercih ler nedeniyle, b ilerek ku ru tu lan iriliufaklı pekçok göl gibi, Tem elli Gölü'de kurutulm uştur. Gö
lü n kurum ası nedeniyle, Tem elli sak in lerin in büyük kısm ı
bu ndan zarar gördüğünü açıkça belirtm ekted irler. Bu ne
denle gölün yeniden oluşturulm ası için bazı girişim ler baş
latılm ıştır. Çeşitli kam u ku ru lu şlarına m ü racaat edilerek
yardım istenm işse de olum lu b ir yanıt alın am am ıştır.
Karayolunun çift şeritli hale getirilm esin in planlanm ası,
gölün seviyesinin nadirende olsa, yükseldiği dönem lerde
yolun sular altında kalm ası ve yola, gölde bu lu n an canlıla
rın çıkm ası bu n u n ise, zem in şartlarını güçleştirerek trafik
kazalarına ned en olduğu görüşüyle, gölün yeniden oluştu
rulm ası fikrin e pek sıcak bakılm adığı belirtilm ekted ir.
G irişim lerd en sonu ç alın am am ası ü zerin e, gölü kendi
im kânları ile oluşturm aya karar veren, T em elli sakin lerin
den b ir grup im ece usulü ile bazı çalışm alar başlatm ıştır.
Babayakup D eresi'nin, karayolu ile kesiştiği yerden b ir ka
nal açarak, bu d eren in su larını göl yatağına getirm eyi h e
deflem işler ve kanalı açm aya da b aşlam ışlard ır (Foto 3).
K öylülerin b aşlattığ ı bu çalışm a, K arayolları ek ip lerin ce
durdurulm uştur. B ir süre sonra tem in ed ilen b ir iş m akine134
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Foto 3: Göle, Babayakup Deresinden sn sağlamak üzere başlatılan kanal açma
çalışması.

si ile gölün kuzeyinden itibaren yen i b ir kanal açm a çalış
m ası başlatılm ışsa da gene sonuç alın am am ıştır.
T em elli G ölü'nün kurutulm ası, ön em i h er geçen gün da
ha da artan, çevre sorunları açısından küçük b ir örnek teş
kil etm ektedir. Doğal ya da an trop ojen etkiler nedeniyle
çevre k oşu lların ın değişm esi veya değiştirilm esi böylesine
sorunları sürekli olarak gündem de tu tm aktadır. En küçük
b ir ortam bozulm asını dahi gözardı etm ed en çevreyi daha
iyi koru m ak ve bozulan dengeyi yen id en ku rabilm ek üzere
gerekli önlem leri alm ak doğanın sü rekliliğini sağlam ak için
zorunlu hale gelm iştir. Bu am açla, ö rn ek olarak alınan Te
m elli Gölü'de çok fazla harcam a ve uğraşı gerektirm eden es
ki işlevini kazanabilecek bir doğa parçasıdır.
G ölün yen id en oluşm asını sağlam ak için şu ö nlem lerin
alınm ası yeterli olacaktır. Kısa vadede yapılabilecek işlem 
lerden en önem lisi, kuşkusuz göl y atağın ı yeniden suyla
doldurm aktır. B u n u n için daha önce başlatılan kanal açm a
işin in hızla tam am lan m ası ve özellikle Babayakup Deresi'nin, en fazla su taşıdığı ilkbahar m evsim ind e suların b u 
raya akıtılm ası gereklidir. Bu işlem yürütülürken, göl taba
n ında bazı dü zen lem eler yapılm alı, eski drenaj kanalları
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kapatılm alı, tabanda öbekler oluşturan saz ve kam ış kökleri
tem izlenm elid ir. Yapılm ası gereken b ir diğer işlem de, göl
yatağı çev resin d e açılarak , ta b a n su y u n u n alçalm asın d a
önem li rolü bu lu nan kuyuların sınırlan d ırılm ası ve Babayakup D eresi'nden başka am açlarla su alın m asın ın b ir süre
durdurulm asıdır. Bu işlem lerin yapılm asıyla gölün yeni
den oluşturulam am ası için hiç bir neden yoktur.
Ancak, göl oluşturulabilirse, onu koruyabilm ek için de
bazı ö nlem lerin alınm ası gerekm ektedir. Ö ncelikle ilk yıl
larda gölden su alınm am alı, yeterli seviyeye ulaşıldıktan ve
belirli b ir stabilité kazanıldıktan sonra da su sarfiyatı belirli
dönem lerde, aşırıya kaçılm adan yapılm alı, b u n u n için de
b ir kontrol m ekanizm ası oluşturulm alıdır. Göl su lan gerek
li seviyeye u laştıktan sonra, Babayakup D eresi'nin suları
tekrar eski yatağına akıtılabilir ya da göl yatağının kuzeyin
den açılacak ikinci b ir kanalla doğal yatağına verilebilir. Bu
nunla göl b ir anlam da havuz karakteri kazanacak olup, su
la rın azaldığı dönem d e akarsudan destek alacak, taşkın
dönem lerinde ise çevreye ve özellikle karayoluna zarar ver
m eden suyun fazlası suni olarak oluşturulan bu ayaktan boşaltılabilecektir.
Göl ve çevresinin yılın belirli dönem lerinde birkaç defa
ilaçlanm ası ve göl ken arın a atık d ökü lm esinin engellenm e
si ile sivrisinek sorunu ortadan kaldırılacaktır. Yine, karayo
lu nu n gölün için d en geçen bu 1.5 km .lik kısm ı için; yolun
h er iki kenarına azam i 50 cm . yüksekliğinde b ir duvar örülm esiyle taşkın zam anlarında dahi, göl suları ve içindeki
can lıların yola çıkm asını kolayca engellenebilecektir.
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