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        GİRİŞ 

    Toros dağları muhteşem bir anıt gibidir Çukurova’dan bakılınca. İlkbaharda karların 
erimesiyle beraber gönderir Akdeniz’e bütün sularını; Seyhan’la, Ceyhan’la, 
Berdan’la… Akdeniz’e dökülen nehir suları kimi zaman coşkulu bir serüvenle çıkar 
mecrasından, kimi zaman da sel olur taşar mecralardan. Binlerce yıl bu taşkınların 
sıkıntısını çeken Kilikyalılar şimdi Çukurovalılardır. Zamanımızın Çukurovalısı daha 
şanslı Kilikyalılardan. Eskisi gibi sıkça su taşkınlarına maruz kalmıyorlar…. (Öz, 
1998) 

 Rhegma Gölü 

  

 Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişi olduğu, Gözlükule Höyüğünde yapılan kazılarla 
ortaya çıkan Tarsus, tarihi konumu ve coğrafyası ile Antik Kilikia’nın stratejik 
bölgesinde bulunmaktadır (Yıldız, 2009). Tarsus ve çevresinde yaşayan insanlar 
antik çağlarda Rhegma Gölü’nü doğal bir liman gibi kullanarak, antik çağ 
uygarlığının tüm nimetlerinden yararlanmıştır. Ticari ve askeri yönden stratejik 
öneme sahip Rhegma Gölü sayesinde Tarsus “En büyük, en güzel, en ileri” 
vasıflarla tüm Akdeniz kentlerinde anılmaya başlanmıştır. Toroslarda ki sedir 
ağaçları Kydnos Nehri yatağından akıtılarak Rhegma kıyılarına indirilir ve Rhegma 
kıyılarındaki tersanelerde askeri ve ticari gemiler yapılırdı. Gölün Akdeniz’e 
kanallarla bağlı olması sayesinde Akdeniz’in şiddetli dalgaları Rhegma’ya giremiyor 
ve tersanelere zarar veremiyordu. Bu nedenle Rhegma kıyılarında tersanecilik 
antik çağlarda en üst seviyeye çıkmıştır. Ayrıca stratejik öneminden dolayı bir çok 
kral ve kumandan tarafından kullanılmıştır. (Öz, 1998) 

 Rhegma Gölünün Bataklığa Dönüşümü 

 Antik çağda büyük öneme sahip gölün kaderi daha sonraki yıllarda değişmiştir. 
Tarih boyunca Tarsus’un ortasından akan Kydnos Nehri taşkınlarla kente zarar 
vermekteydi. Ancak M.S. VI. yüzyılda meydana gelen çok büyük bir taşkın 
nedeniyle, Bizans İmparatoru Justiniaus’un talimatıyla, nehrin yatağı değiştirilerek 
kentin doğusuna alınmıştır. Kent içinden geçen ve Rhegma’yı besleyen Kydnos’un 
yatağına ise çok az su verilmiştir. Böylece gölü besleyen ana su kaynağının 
kesilmesi ile göl zaman içinde işlevini yitirmeye başlamış ve bataklığa 
dönüşmüştür.  Çevresindeki sazlık ve düzensiz su göletlerinin alüvyonlarla dolduğu 
bu alanlara Tarsuslular Karabucak ve Aynaz Bataklığı isimlerini vermiştir.  Tarsus 
ovasının jeomorfolojik gelişimini içeren çalışmalarında Öner ve ark.(2005), 
Rhegma ve Karabucak sulak alanlarının özellikle güneyden gelen kumlarla 
dolduğunu belirtmişlerdir (Şekil 3). 

 M.S. VI. yüzyılda taşkınlardan korunmak amacıyla, insanoğlu tarafından doğaya 
yapılan müdahale, acı sonuçlarını XIX. yüzyılda göstermiştir. 1825, 1865 ve 1895 
yıllarında Kydnos’un şehir içinde kalan eski yatağının kirliliği ve Rhegma bataklığı 
nedeniyle Tarsus ve çevresinde sıtma ve kolera salgını olmuş ve bu salgınlarda 
binlerce kişi hayatını kaybetmiştir (Öz, 1998).  

Bataklığı Kurutma Çalışmaları 

 

1883 yılında, sıtma yuvası olan bataklığı kurutmak ve tarım arazisi haline getirmek 

şartıyla Karabucak ve etrafındaki 8900 ha arazinin 99 yıllık intifa hakkı 56000 

kuruş gibi sembolik bir bedelle İngiliz Dara Şirketi’ne ihale edilmiş fakat şirket 

bataklığın korkunç manzarası karşısında işe başlayamamıştır. 

 

1934 yılında Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Dairesi Karabucak Bataklığı’nı 

kurutmak amacıyla denize kadar bir ana ve buna bağlı tali kanallar açmıştır. 

Büyük masraf ve çalışmalara rağmen Karabucak Bataklığı kurutulamamış ve 

üstelik açılan kanalların bir kısmı yağmur sularının getirdiği malzemeyle kısa 

sürede dolmaya başlamıştır (Anonim, 1984). 

 

Bataklığın Okaliptüs Ormanlarına Dönüşümü 

 

1936 yılında İktisat ve Ticaret Bakanlığı Maden Teknik Arama Enstitüsü’nün 

İspanya’dan getirttiği E. Lomsfus’un vermiş olduğu rapordan da yararlanılarak 

ülkemizin maden direği ihtiyacını karşılamak üzere Güney Anadolu’da okaliptüsün 

yetiştirilme imkanlarının  araştırılması için Orman Genel Müdürlüğü’nce bir heyet 

kurulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 1. Antik devirlerde Rhegma Gölü’nün    

                    muhtemel durumu (Öz, 1998) 

Şekil 3. Tarsus ovasının paleocoğrafya haritası (Öner ve ark, 2005) 

1) Engebeli dağlık alan. 

2 ve 3) Eski (Holosen öncesi) birikinti konileri.  

4) Tarsus çayının Erken Holosen delta-taşkın ovası. 

5) Orta Holosen kıyı çizgisi 

5a) Orta Holosen kıyı bataklığı ya da kısmen lagün ortamı.  

5b) Orta Holosen kıyı girintileri önünde kıyı kordonu ve kıyı okları boyunca  

uzanan geçiş formasyonları. 

6) Tarsus çayının Orta-Geç Holosen delta kıyısı 

6a) Kıyı kordonu ve kıyı kumulları (kısmen güncel öncesi kumullar). 

6b) Güncel öncesi (subresent) kıyı kordonu ve kıyı kumulları. 

7) Günümüz kıyı çizgisi.  

G: Gözlükule höyüğü.  
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  Rhegma 

  

 

Şekil 4. Bataklığı kurutma çalışmaları (1939) 

Bu heyetin çalışmaları sonucu Tarsus – Karabucak 

Bataklığı’nın okaliptüsle ağaçlandırılabileceği; 

böylece hem bataklığın ıslah edilip hem de maden 

direği ihtiyacının karşılanabileceği tespit edilerek  

04.02.1939 tarihinde ağaçlandırma çalışmalarına  

başlanmıştır. 

Karabucak Bataklığı’nın karanlıktan çıkarılıp  

yeşillendirilmesinde çok büyük emeği olan 

Orman mühendisi Fehmi GÜRESİN’in adı  

kurduğu bu ormana verilmiştir.      

 Toplam 885 ha alanda, ülkemizin endüstriyel amaçlı ilk 

ağaçlandırması olan Karabucak Okaliptüs 

Ağaçlandırması (Fehmi Güresin Ormanı) ile bataklık 

kurutulmuş, maden direği ihtiyacı karşılanmış ve bunların 

yanı sıra okaliptüsün çok fazla suyu transprasyonla 

havaya vermesinden dolayı etrafında büyük bir tarım 

arazisi potansiyeli yaratmıştır (Şekil 5). 

 

    Şekil 5. Karabucak ve civarının uydu görüntüsü 

 

Şekil 7. Fehmi Güresin Okaliptüs Ormanı 

 Okaliptüs ağaçlandırmalarında başarı elde 

edilince 18.07.1967 tarihinde Tarsus Okaliptüs 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, bugünkü 

adıyla Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü (DOA)  kurulmuş ve okaliptüs ile 

ilgili bir çok araştırma yapmıştır.   

 

İlk istihsali 1944 yılında yapılan 

okaliptüs ormanları o günden 

beri Tarsus Orman İşletme 

Müdürlüğü, Karabucak Orman 

İşletme Şefliği’nce düzenli olarak 

işletilmektedir. 

 SONUÇ  

 İnsanoğlunun yüz yıllar önce taşkınlardan korunmak için doğaya yaptığı müdahale 

Rhegma Gölü’nün uzun vadede bataklığa dönüşerek ölümcül hastalıklar kaynağı 

olmasına yol açmıştır. Yıllar sonra bu defa da bataklıkla mücadele eden insanoğlu 

okaliptüs ağaçlandırması ile Rhegma’da yeni bir ekolojik sistem kurmuştur. Umarız 

ki insanoğlunun müdahaleleriyle ekolojik sistemi değiştirilen Rhegma yüzyıllar sonra 

bile bugünkü ekolojik dengesini koruyabilsin. Aksi halde…………..? 

         Şekil 2. Eski Tarsus ve çevresi (Öz, 1998) 


