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Abstract
The Konya plain lies on the southwest edge of the Central Anatolia
region. In fact, Konya plain has two big parts which separeted by volcanic
heights. Relatively shallow (<30 m) but extensive (>4000 km 2) fresh or
brackish water lake formerly occupied the floor of the plain. As rivers and
valley enter the Konya plain, most o f their sediment load is deposited close
to the basin edge as fan-shaped masses of alluvium from the end of the
Pleistocene or beginning of the Holocene after shrinkage of the great Konya
lake. The Çarşamba fan is the biggest o f these deposites which contains
great numbers of ancient settlement mounds such as Çatalhöyük.
Konya-Çumra basin is important agriculture area o f the Turkey. Sugar
beet is favorite plant for the farmers because o f high profit in this area.
Konya-Çumra basin is one of the driest part in the Turkey but sugar beet is
need to irrigation. Irrigation has seriously affected residual marshes and
small lakes especially in last decade. Some of them dried and the others
shrunk.
GİRİŞ
Araştırma Alanının Yeri ve Topografik Özellikleri
K onya-Ç um ra H a v z a sı, İç A n a d o lu ’nun K onya B ö lü m ü ’nde
yeralmaktadır. Batıdan başlayarak güneye doğru Toros Dağları ile çevrilen
Büyük Konya Havzası kuzeyde Obruk Platosu ve kuzeydoğuda Karacadağ
ile sınırlandırılmaktadır. Havzanın uzunluğu doğu-batı yönünde 160 km yi
geçer, genişliği ise 2 0-50 km arasında değişir. Büyük Konya Havzası
güneybatı-kuzeydoğu yönlü bir sıra volkanik yükselti ile uzun eksenleri
birbirine dik iki bölüme ayrılır. Bu bölümlerden batıda kalanına Konya
1 Bu araştırma Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.
2 AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm ü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
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Bölümü (Konya Ovası) doğudaki bölüme ise Ereğli Bölümü (Ereğli Ovası)
adı verilmektedir. Konya Ovası bölümünü “Konya-Çumra Havzası” olarak
adlandırmak daha bilimsel olacaktır, çünkü, burası bütünüyle ova olarak
adlandırılsa da, jeom orfolojik açıdan ova olarak kabul edilebilecek alanlar
yok denecek kadar azdır. Çumra Ovası, düze yakın bir yayvanlığa sahip olan
geniş bir birikinti yelpazesidir (Bkz. Uydu görüntüsü l)3.
Konya-Çumra Havzası’nın denizden yüksekliği orta kesimlerinde 1000
metrenin biraz altındadır, bu değer kenar kesimlerde 1000 yi biraz geçer.
Ovayı sınırlandıran Toros D ağları’nın yüksekliği ise 3000 m etreye
ulaşmaktadır.
K onya-Çum ra H avzası’nın kuzeyinde Konya kenti yeralm aktadır.
Konya yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en geniş alanına sahip ilidir. İlin
1990 yılı sayımına göre toplam nüfusu 1.750.300 dür. Bu rakama göre
Konya Türkiye’nin beşinci kalabalık ilidir. İl merkezi ise 513.346 nüfusa
sahiptir.

Şekil 1: Büyük Konya H avzası’nın lokasyon haritası

3 Bu araştırmada yararlanılan uydu görüntüleri Landsat uydusuna ait görüntülerdir, yayın
olanakları nedeniyle bu m akalede, bant kom binasyonları ile sağlanan, false color tekniği
yerine sadece 3. bant kullanılmıştır.
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I)
KONYA-ÇUMRA HAVZASI’NIN BAŞLICA FİZİKİ
COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
İklim Özellikleri
Konya-Çum ra H avzası’nın iklim özelliklerini belirleyen başlıca iki
klimatik etmen sıcaklık ve yağıştır. Konya meteoroloji istasyonunun 50
yıllık gözlem süresine göre ortalam a sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Konya-Çumra H avzası’nın Sıcaklık D eğerleri (C°)
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Tabloda da görüldüğü gibi K onya’da soğuk bir kış m evsimi hakim
durum dadır. Ocak ayında sıcaklık 0 C° nin altına inm ektedir. Ancak,
ilkbaharda özellikle M art ile Nisan ayının ortalama sıcaklık değerlerinde
oldukça hızlı yükselme görülür. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu ay
23.2 C° ile temmuz ayıdır. Temmuz ayından sonra yavaşça başlayan sıcaklık
azalması sonbahar mevsiminde giderek hızlanır (Bkz.Grafik 1).

Grafik 1
Konya-Çum ra Flavzası T ürkiye’nin en az yağış alan yörelerinden
biridir. Konya meteoroloji istasyonunun 52 yıllık gözlemine göre yıllık yağış
miktarı 336,5 mm dir. Bu değer Çum ra’da 300 mm nin altına iner (280 mm).
Ovadaki alçak kesimlerde yıllık yağışın 250 mm ye kadar düştüğü yerler de
vardır.
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Konya-Çumra H avzası’nda Yıllık Yağış Miktarı (mm)
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, yağış ilkbahardan sonra hızla
azalarak kurak bir yaz mevsimi yaşanm asına yol açar (Bkz. Grafik 2).
A yrıca, kış m evsim inde düşen yağışın büyük bir kısm ı kar şeklinde
olmaktadır.
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Grafik 2
Yıllık nisbi nem miktarı da yağış grafiği ile paralellik göstermektedir.
Uzun ve karlı bir kış mevsiminden sonra kısa, ılıman ve nemli bir ilkbahar
mevsimi gelm ektedir, bundan sonra ise kurak ve uzun yaz m evsimini
ilkbahara göre daha az yağışlı ve daha sıcak bir sonbahar mevsimi takip
eder. Tipik bir karasal iklim özelliği grafik 3 te belirgin olarak
görülmektedir.
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Konya'nın Yağış-Sıcaklık Grafiği
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Grafik 3
Konya-Çum ra H avzası’nda sıcaklık hızla artıp yine hızla azalırken
yağış daha düzensiz bir gidiş göstermektedir. Kuraklığın en şiddetli olduğu
aylar Temmuz ve Ağustos aylarına rastlamaktadır. Bu aylarda bağıl göreceli
nem de en düşük değerlerine iner. Böylece büyük bir su açığı ortaya çıkar.
Dağlık alanlara doğru yükselti arttıkça her yüz metrede 27 mm yağış artışı
görülmektedir.
Başlıca Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikler
K onya-Çum ra H avzası sade bir jeolojik yapıya sahiptir. Tabanı
oluşturan Paleozoik yaşlı m etam orfik kayaçların üstüne N eojen yaşlı
dolomitik kireçtaşı, kumtaşı ve açık renkli kireçtaşı karmaşığı gelmektedir.
Bu kay açlar ancak havzayı çevreleyen yüksek alanlarda görülebilir. Bu
yörede en geniş alanı Pleistosen yaşlı gölsel marn serisi kaplam aktadır.
Marnın üzerine ise akarsu biriktirmesinin eseri olan alüvyonlar gelmektedir.
Bunun yanı sıra, Karadağ gibi volkanik kütlelere yaklaştıkça, başta andezit
olmak üzere, volkanik kayaçların arttığı görülür. Sert bir temelin varlığından
dolayı bu yöre tektonik bakımdan oldukça sakin sayılabilir.
P leistosen’deki soğuk dönem lerde Avrupa ve Kuzey A m erika’nın
büyük bir bölümünde buzullar geniş alanlar kaplarken, A nadolu’da bol
yağışlı bir dönem (Pluvial) yaşanm ıştır. Özellikle son buzul dönemi olan
W ürm ’de, artan yağışlar sayesinde bazı göllerin alanı genişlemiş bazıları ise
bu dönemde ortaya çıkarak daha sonra kuruyarak yok olmuştur. Konya
Havzası da W ürm ’de çok derin olmayan (<30 m) fakat geniş alanlı (>4000
km 2) bir göl ile kaplanmıştır.
Günümüzde bu göle ait pek çok kanıt bulunmaktadır. Bunlardan en
belirgin olanı yıllardır Konya ve çevre illerin inşaat işlerinde kullanılan
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kum ların çıkarıldığı kum ocaklarıdır. Bu kum ocakları eski gölün kıyı
kumsallarının günümüze kadar ulaşabilmiş kalıntılarıdır. Bunun yanı sıra,
hakim rüzgar yönüne bağlı olarak oluşmuş olan kıyı okları da oldukça
belirgin şekillerdir. Ayrıca, yer yer, gölde yaşamış olan D reissensia’larm
kabuklarının birikerek kaim tabakalar oluşturdukları göze çarpar. Gölün kıyı
kesimlerinde kum boyutundaki iri materyal birikirken derin kesimlerde mam
birikimi olmuştur.
Günümüzden yaklaşık olarak 10 000 yıl önce Würm sona ermiş ve
Holosen başlam ıştır. Holosen başlarında ortalam a sıcaklığın artm ası ve
yağışların azalması sonucunda Konya Gölü giderek küçülmeye başlamıştır.
Gölün alanının giderek daralm asıyla göle su getiren akarsulardan en
önem lisi olan Çarşamba Çayı taşıdığı materyali gölün eski tabanı olan
düzlükte biriktirerek bugünkü geniş birikinti yelpazesini oluşturm aya
başlamıştır. Zamanla gölün terkettiği düzlük üzerinde geniş ve az eğimli bir
birikinti yelpazesi meydana gelmiştir.
Birikinti yelpazesinin oluşum unun ilk evrelerinde, özellikle dağlık
alanda karların erim eye başladığı ilkbahar mevsiminde, Çarşam ba Çayı
taşkın oluşturarak yatağının iki yanında kalan genişçe bir alanı sular altında
bırakıyordu. Bu dönemin tipik birikintisi olan artbataklık killeri günümüzde
derince açılmış sulama kanallarında gölsel mam tabakası üzerinde koyu
rengi ile göze çarpmaktadır. Bu dönemi, tortulanma sürecinde nedeni henüz
anlaşılamayan bir kesinti takip etmektedir. Çumra Ovası olarak adlandırılan
birikinti yelpazesi bugünkü şeklini birikimin yeniden başlaması ile kazanır.
Alüvyal birikimin oldukça geniş bir düzlükte oluşması nedeniyle birikinti
yelpazesi havzanın orta kesimlerine doğru uzanmıştır. Çumra Ovası gerek
oluşum döneminde topografik bir engel ile karşılaşm adığı gerekse bol
alüvyal materyal taşınması nedeniyle 474 km2 gibi geniş bir yüzölçümüne
ulaşmıştır. Alüvyal birikim sonucunda birikinti yelpazesi üstünde kurulmuş
olan Neolitik yaştaki Çatalhöyük kenti yaklaşık 2 metre kadar gömülmüştür.
Çatalhöyük’ün yüksekliği varlığını bugüne kadar korumasını sağlam ıştır
ancak bazı küçük höyükler alüvyon ile tamamen örtülm üştür ve bugün
yüzeyde farkedilm em ektedirler. Çarşam ba Çayı 20. yüzyılda tam amen
kontrol altına alındığı için alüvyal birikim süreci tamamlanmıştır.
Burası jeom orfolojik bakım dan birikinti yelpazesi olm asına karşın
eğiminin çok az olması ve alüvyal yapısı nedeniyle bazı yayınlarda ve halk
arasında Çumra Ovası olarak da adlandırılmaktadır.
Konya O vası’nı Ereğli O vası’ndan ayıran başlıca yükseltilerden biri
olan Karadağ ise tipik bir stratovolkan yapısı gösterm ektedir. M iosen
sonlarında başlayan volkanizma yaklaşık olarak Holosen başlarına kadar
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devam etm iştir. Çıkan lav genellikle andezitik karakterdedir. K aradağ’ın
zirvesinde belirgin ve derin bir krater bulunmaktadır (Bkz. Uydu görüntüsü

2).
Hidrografık Özellikler
B üyük Konya H avzası bütünüyle kapalı havza karakterindedir.
Çevredeki yüksek alanlardan havzanın alçak kesimlerine doğru akan sular
genel olarak havza dışına akış göstermezler. Yarı kurak iklimin etkisi ile,
yaz aylarında kuruyan, playa karakterinde geniş fakat sığ göller ve
bataklıklar ortaya çıkar ve yok olur. Ancak havzanın çoğu yerinde böyle
alanlar drene edilerek suların birikmesi artık önlenmektedir. Bazı yerlerde
ise havzaya gelen sular düdenler aracılığıyla havza dışına ulaşırlar.
Konya - Çumra H avzası’ndaki en önemli akarsu Çarşamba Ç ayı’dır.
Diğer akarsular ise M eram Deresi, May Deresi ve Sille D eresi’dir. Bu
akarsular üzerinde taşkından korunm a, sulama ve içme suyu temini için
kurulmuş Sille, Altınapa, May ve Apa barajları kurulmuştur. Çarşamba Çayı
20. yüzyıl başlarına kadar Suğla Gölü ve ona bir ayak ile bağlanan Beyşehir
G ö lü ’nün sularını Çum ra O vası’na akıtm aktaydı. A ncak, 20. yüzyıl
başlarında sulama amacıyla bir kanal inşa edilerek Beyşehir Gölü doğrudan
Çarşamba Ç ayı’na bağlanmıştır. Çarşamba Çayı üzerindeki Altınapa barajı
gerek taşkın kontrolü gerekse sulama suyu sağlamaktadır. May Barajı’nda
ise, yer seçim inden ileri gelen bir su tutm a sorunu bulunm aktadır ve
çoğunlukla baraj bendinin gerisinde öngörülenden çok daha az bir miktarda
su tutulabilmektedir.
Baraj gölleri dışında Büyük Konya Havzası’nda doğal göl çok azdır ve
bunlar genellikle eski K onya G ö lü ’nün günüm üze kadar kalabilm iş
kalıntılarıdır. Bunlardan Konya-Çum ra havzasındaki en önem lileri, Eski
H otam ış Gölü (Hemen hemen tam am en kurum uştur)), Akgöl Sazlığı
(Günümüzde yok olmak üzeredir) ve Süleymanhacı Gölü’dür (Alanı oldukça
daralm ıştır). Bu göllerin beslenm esi genellikle kaynaklar ve yeraltı suyu
yoluyla olmaktadır. Bu göllerin yanı sıra, bazı yıllardaki bol yağış da sığ ve
genişçe göllerin oluşum una olanak sağlam aktadır. Böyle bir bol yağışlı
dönem arkasından Sakyatan köyü çevresinde geçici bir göl oluşm uştur.
Sakyatan Gölü adı verilen bu göl Sakyatan, Yarma, G öçü, K arakaya,
Divanlar, Tatlıkaya ve Acıdort köylerini etkileyerek evlerin bir kısmında
hasar meydana getirmiştir. Bir süre sonra gölde balık üretilmiş ve balıkçılık
başlam ıştır ancak 1974 yılında “Konya Ovası Ana Tahliyesi” inşa edilerek
havza tabanındaki fazla sular kanala alınarak bir tünel aracılığıyla
Bozdağlar’ın altından geçirilerek Tuz Gölü havzasına akıtılmıştır. Böylece
Sakyatan Gölü ömrünü tamamlayarak kurumuştur.
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Şekil 2: Beyşehir - Konya Havzası’nın Hidrografık Bilançosu (Spâth, 1978’den
alınmıştır)
Biocoğrafya Özellikleri
Büyük Konya Havzası Türkiye’nin kurak yörelerinden biridir. Yıllık
yağış m iktarının Çumra çevresinde 300 mm nin altına inmesi zayıf bir
vejetasyonun başlıca nedenlerinden biridir. Günümüzde havza tabanındaki
yoğun tarım etkinliği zaten zayıf olan doğal vejetasyonun hemen hemen
tamamen yok olmasına yol açmıştır. Çok kısıtlı alanlarda varlığını koruyan
vejetasyon ise tipik step formasyonuna ait bitkilerden oluşmaktadır. Bununla
beraber, polen analizleri geçmişteki daha gür bir vejetasyonun kanıtlarını
ortaya koymaktadır. Holosen başlarında, çoğunlukla ardıç (Juniper) ve meşe
(Q uercus) türlerinden oluşan gür bir vejetasyon bulunm aktaydı. Bu
vejetasyonun ortadan kalkm asında iklim değişim inin de rolü olm akla
beraber insan etkisi daha fazla olm uştur. Giderek artan yoğun bir ağaç
kullanım ı ve azalan yağış sonucunda günümüzdeki antropojen step alanı
ortaya çıkmıştır.
Bu yörede yaşayan hayvan türlerinde de zaman içerisinde belirgin
değişim ler olmuştur. Ç atalhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda evlerin
(veya tapınakların) duvarlarında leopar ve bugün artık yok olmuş olan büyük
boğa türlerine ait resimler buunmuştur. Özellikle, bataklık alanlarda yaşayan
dev boğalara (Bos prigemus) ait boynuzlara tapmaklarda rastlanmıştır. Bu
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hayvanlarda gerek ortam koşullarındaki değişimlere gerekse avlanmalara
bağlı olarak günümüzde ortadan kalkmışlardır.
II)
K O N Y A -Ç U M R A
Ö Z E L L İK L E R İ

H A V Z A S IN D A

ARAZİ

K U L L A N IM

K onya-Ç um ra H avzası’nda arazi kullanım özellikleri jeom orfolojik
özelliklere bağlı olarak şekillenm iştir diyebiliriz. Büyük Konya G ölü’nün
kurum asını takip eden evrede oluşm aya başlayan Çarşam ba birikinti
yelpazesinin ilk dönemlerinde burası özellikle yağışın arttığı ve karların
eridiği dönem lerde geniş bataklık alanlarına dönüşmekteydi. Bu ortam
koşullarında yaşayan Çatalhöyük insanları bazı bitkilerin dönemsel olarak
yetiştiklerini ve bu bitkilerin tohumlarının veya diğer bölümlerinin yiyecek
olarak kullanılabileceğini keşfettiler. Böylece, insanlık tarihindeki ilk tarım
etkinliği başlamış oldu. Kazılarda ortaya çıkan buluntulara göre buğday,
m ercim ek gibi bitkilerden bol m iktarda kullanılm aktaydı. A ncak, bu
dönemdeki tarım sadece belli dönemlerde bu bitkilerin yetişmesini beklemek
yönündeydi ve herhangi bir ürün bilinçli olarak ekilmemekteydi.
Çarşam ba birikinti yelpazesinin oluşum undan sonra taşkın olayları
azalmış ve şiddetli yaz kuraklığının da etkisiyle çok az eğimli bu alanda
kuru tarım yöntemleriyle ürün elde edilmiştir. Buna karşın, bazı yıllar ise
diğerlerine oranla çok daha kurak geçmiştir. Örneğin, 1844, 1854, 1874 ve
1878 yıllarındaki büyük kuraklıklar göçlere neden olmuştur. Bu durumun
önüne geçmek için, 1907 yılında bugünkü Konya Ovası Sulama Şebekesi
Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından inşa edilmeye başlanmıştır.
Bu proje ile Beyşehir G ölü’nün önceleri Suğla Gölü’ne doğru akan ayağı bir
kanala alınarak doğrudan Konya-Çumra havzasına akıtılması amaçlanmıştır.
1914 y ılın d a, I. D ünya S a v a şı’nın hem en öncesinde bu proje
tamamlanmıştır. Böylece, Türkiye’nin devlet eliyle kurulan ilk sulama tesisi
yapılmıştır.
Demiryolunun buradan geçmesi Çumra için büyük bir şans olmuştur.
Önceleri demiryollarında çalışan memur ve işçilerin lojmanları ile canlanan
Çum ra’da 1926 yılında Atatürk’ün treni mola vermiştir. Bu yöredeki tarımın
gelişm esini sağlam ak am acıyla, A tatürk’ün verdiği emirle Çum ra ilçe
m erkezi olm uştur. Bu tarihten sonra sağlık gibi hizm et sektöründeki
gelişmelerle Çumra’nın nüfusunda artış görülmüştür.
Konya-Çumra havzasında araziden yararlanımı kontrol altında tutan en
güçlü etmen iklimdir. Haziran ayından Ekim ayma kadar süren uzun kurak
dönem tüm tarım hayatını da kontrol eder. Kurak dönemin uzunluğu hem
kuru tarıma dayalı ürünlerin yetiştirilmesine hem de geniş tarım alanlarının
nadasa bırakılm asına yol açm aktadır. Sulama ile bu görüntüde büyük
değişiklikler olmaktadır. Bu durum 10 yıl aralıklı iki istatistiki bilgi ile de
doğrulanm aktadır. 1982 yılında 25000 ha olan sulu tarım arazisi, 1992
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yılında 47500 hektara çıkmıştır. Böylece, 1982’de 17134 ha olan nadas alanı
1992 yılında 4512 hektara inm iştir. A yrıca, Konya-Çum ra havzasının
karakteristik tarım ürünü olan buğdayın yanı sıra şekerpancarı gibi sanayi
bitkilerinin de ekim alanları ve üretimleri artmıştır.
Bu süreçte ekim alanı en çok artan tarım bitkisi şekerpancarı olmuştur.
Bunun başlıca nedenleri arasında 1954 yılında Konya’da şeker fabrikası
kurulması gelmektedir. Günde 1800 ton şekerpancarı işleme kapasitesi ile
kurulan fabrikada yapılan geliştirm e çalışm aları ile bu işleme kapasitesi
günde 6000 tona çıkarılm ıştır. Fabrikanın kapasitesinin artışı ile ekim
alanları da genişlemiştir. Fabrikanın üretilen tüm şekerpancarını satın alması
çiftçiye hem iyi gelir sağlamakta hem de piyasada müşteri aramasına gerek
kalmamaktadır. Türkiye’nin 1999 yılındaki şeker üretimi 15,772,000 tondur,
bunun, 1,737,000 tonu Konya Şeker Fabrikasında üretilmiştir. Buna göre,
T ü rk iy e’de üretilen şekerin % 11’ den biraz daha fazlası K onya’da
üretilmektedir.
B üyük Konya H avzası’nda en çok şekerpancarı Çum ra O vası’nda
üretilm ektedir. 1999 yılında Konya Şeker Fabrikası bedelini ödeyerek
1.845.000 ton şekerpancarı satın alm ıştır. Bunun 550.000 tonu Çum ra
Ovası’nda yetiştirilmiştir.

Çumra Ovası'nda Şekerpancarı Ekim Alanı
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Çumra Ovası'nda Üretilen Şekerpancarı Miktarı

Y ı lla r

Grafik 5
Bununla beraber, şekerpancarı kuru tarım yöntem leriyle yetiştirilen
buğday gibi ürünlere oranla daha fazla ilgi isteyen bir bitkidir. Kaliteli
tohum luk kullanılm ası, uygun gübrelem e, iyi bir toprak hazırlığı ve
kontrollü sulama birim alandan elde edilen üretimin arttırılmasında temel
unsurlardır.
Şekerpancarının sulama suyu gereksinimi ve sulama sayısı bölgelere
göre değişkenlik göstermektedir. Konya-Çumra Havzası’nda, pancarın suya
en fazla ihtiyaç duyduğu dönem olan, H aziran, Temmuz ve Ağustos
aylarının toplam yağışı 50 mm yi geçm em ektedir. Genellikle Haziran
ortasından başlayan sulama Eylül ortasına kadar devam etmektedir. Çumra
O vası’nda, sulama yöntemi olarak genellikle yağmurlama sistemi tercih
edilmektedir.
Şekerpancarı bu yörede geniş bir alanda ekilse de bunun yanında diğer
tarım ürünleri de yetiştirilmektedir. Çumra Ovası’nda sulama olanaklarının
artışı ile birlikte özellikle kavun üretiminde de büyük bir artış görülmüştür.
Bağ ve meyve alanlarında ise bir gerilem e söz konusudur çünkü diğer
ürünler daha rahat pazarlanabilm ekte ve ekonomik getirisi daha fazla
olmaktadır.
Çumra Ovası’ndaki sulama, ürün artışının yanısıra gerek yerel gerekse
ulusal ekonomi üzerinde olumlu etkiler sağlamıştır. Bununla beraber, geçen
yıllarda bazı sorunlar da ortaya çıkm aya başlam ıştır. Bu sorunlardan en
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önemlisi, gereken su miktarının çok artmış olması ve bu suyun büyük bir
bölümünün özel olarak açılmış olan kuyulardan sağlanmasıdır. Özellikle,
yağışın az olduğu yıllarda B eyşehir G ölü’nün de seviyesinin düşmesi
nedeniyle Konya-Çumra havzasına verilen su miktarı çok azalmaktadır. Bu
durumda, büyük ölçüde taban suyu kullanılmaya başlanmaktadır. Özellikle
Çumra Ovası gibi yarıkurak iklim özelliklerine sahip bir yörede taban suyu
hızla azalmakta ve derine inmektedir.
Konya-Çumra Havzası’nın büyük bölümünü kaplayan mamlı seri 12 yıl
kadar öncesine kadar taban suyunun yüzeye yakın seviyelerde tutulmasına
olanak sağlıyordu. Yüzeye yakın olan taban suyu ise geçmişteki Konya
G ö lü ’nün kalıntısı olan sığ ve geniş bataklıklar ile küçük göllerin
beslenmesini sağlamaktaydı. Bu bataklıkların içinde en geniş alan kaplayanı
ise Eski Hotamış Gölü idi (bazı yayınlarda ve haritalarda sadece Hotamış
Gölü olarak adlandırılır).
Burasının en derin yeri sadece yaklaşık 1 metreydi ve geniş bir sazlık
alana sahipti. Sazlık alan oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahipti.
Ayrıca, sazlar çevre köyler tarafından kesilerek değerlendirilmekteydi. Eski
Hotamış Gölü bir kaç beslenme kaynağına sahipti, bunlardan ilki Çarşamba
Ç ay ı’nın fazla suları, İkincisi yüksek debili Pınarbaşı kaynakları ve
üçüncüsü yüksek taban suyuydu.
Eski Hotamış Gölü günüm üzde artık tam amen kurumuştur. Bunun
başlıca nedeni ise beslenme kaynaklarının yok edilm esidir. Eski gölün
beslenm e kaynaklarının günüm üzdeki durumunu teker teker ele alacak
olursak; Çarşam ba Ç ayı’nın fazla suları artık söz konusu değildir çünkü
artan şekerpancarı ekim alanları nedeniyle Beyşehir Gölü’nden gelen suyun
tümü kullanılmaktadır ayrıca kuraklığın daha güçlü, olduğu yıllarda bu suyun
miktarı da azalmaktadır. Yüksek debiye sahip olan Pınarbaşı kaynaklarının
suları da artık göle ulaşam am aktadır çünkü su kaynaktan itibaren
kullanılmaktadır. Önceleri yüksek olan taban suyu ise günümüzde yaklaşık
20 metre derinliktedir ve gölü besleyecek kapasiteye sahip değildir. Gölün
beslenmesi bu şekilde kesildiği için hemen hemen'bütünüyle yok olmuştur.
Çum ra O vası’nda da taban suyuyla ilgili aynı sorun yaşanm aktadır.
1980’ li yılların sonlarına kadar yüzeyin bir veya bir kaç metre altında
ulaşılabilen taban suyu günüm üzde yaklaşık 20 m etre derinlikten
çıkarılm aktadır. Bu durum kuyuların her yıl derinleştirilm esini ve daha
güçlü pompaların kullanılmasına yol açmaktadır. Yörenin yağış miktarı son
derece azdır ve Çarşamba Çayı’nın Beyşehir Gölü’nden getirdiği su da yine
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yağış m iktarına bağlıdır. Beyşehir Gölü belli bir seviyenin altına indiğinde
verilen suda kesintiler olabilmektedir.
Bu sorunlara ek olarak tarım alanlarının giderek daha küçük parçalara
ayrılması sorunu da yaşanmaktadır. Özellikle çok çocuklu ailelerde görülen
bu sorun veraset yoluyla kuşaktan kuşağa tarım alanlarının küçülmesine yol
açm aktadır. Bazı durumlarda çok küçülen tarlalardan kazanç elde etmek
olanaksız hale gelmektedir.
Sonuç
Yukarıda belirtildiği gibi, Çumra Ovası’nda arazi kullanımında doğal
çevre koşulları gözardı edilmektedir. Ekonomik ve siyasi kaygılarla yapılan
yanlış uygulamalar sonucunda günümüzde bu yörede büyük sorunlar ortaya
çıkm ıştır. Bu sorunların başında yağışın yeterli olmamasına karşın, sulu
tarımın geniş bir alana yayılması yatmaktadır. Özellikle son yıllarda görülen
kuraklıklarla beraber hem sulama sistemine verilen su miktarı azalmış hem
de yeraltı suyunun kullanımı artmıştır. Bu durumda yeraltı su seviyesi, aşırı
kullanım ve yetersiz beslenme nedeniyle, giderek daha derinlere inmiştir.
Böylece, yörede bulunan ve zengin ekosisteme sahip Eski Hotamış Gölü gibi
sulak alanlar kuruyarak yok olmuşlardır. Taban suyunun derine inmesinin
diğer olum suz etkisi ise bu suyu kullanabilm ek için her yıl daha derin
kuyuların açılmasıdır.
Çumra O vası’ndaki sorunların çözümü için herşeyden önce bilimsel
verilere dayanan bir arazi kullanım planı hazırlanm alıdır. Bunun için,
yörenin fiziki coğrafya özellikleri detaylı bir şekilde ele alınarak bu
koşullara uygun tarımsal bir yapı oluşturulm alıdır. Böylece, giderek daha
kurak bir hal alan Çumra Ovası zamanla eski jeoekolojik özelliklerine tekrar
kavuşma olanağı bulabilir.
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U ydu g ö rü n tü s ü 1: Konya-Çum ra O vası’nın ve B eyşehir Gölü
çevresinin Landsat uydu görüntüsü

U ydu g ö rü n tü sü 2: Burada Çarşamba Ç ay ı’nın oluşturduğu geniş
birikinti yelpazesi ve üzerindeki yoğun tarım alanları göze çarpmaktadır.
1989 yılına ait olan bu görüntüde Eski Hotamış Gölü oldukça geniş bir alan
kaplamaktadır.

Foto. 1: Çarşamba Birikinti Yelpazesi üzerinde N eolitik’te kurulan ve
uygarlık tarihinde ilk kent olarak kabul edilen Ç atalhöyük’teki kazı
çalışmaları.

F o to . 2: P leisto sen ’de geniş bir alan kaplayan K onya G ölü’nün
günümüzdeki küçük kalıntılarından biri olan Süleymanhacı Gölü görülüyor.

Foto 4: Eski Hotamış G ölü’nden geriye avuç içi denebilecek kadar
küçük bir su birikintisi kalmıştır (1995).

Foto 5: Yukarıdaki fotoğrafta Konya-Çumra havzası’nın güneyinde yer
alan Karadağ volkanının çevresinde görülen koniler ve yoğun bir
şekerpancarı ekimi göze çarpmaktadır.

