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Öz
Hidroelekrik santrallerin çevresel etkileri fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında düşük olsa da,
özellikle barajların inşaası nedeni ile birçok ekolojik problemin yanısıra, Türkiye gibi tarihi
geçmişi eski zamanlara uzanan ülkelerde, özellikle nehir kenarlarında kurulan
uygarlıklardan günümüze kalan birçok tarihi eserin sular altında kalmasına neden
olmaktadır. Bilinen veya bilinmeyen birçok yerleşim yerleri ve dolayısı ile de tarihi eserler,
arkeolojik alanlar ve kültürel miras olarak adlandırdığımız Zeugma, Augusto, Hasankeyf,
Juliopolis gibi birçok alan nehir veya derelere yakın bölgelerde kurulmuş olması nedeni ile
hidroelektrik santrallerin kurulması nedeni ile tehdit altında kalmaktadır. Barajların inşa
edilmesi ile birlikte, tarihi eserler ve dünya kültürel mirasları sular altında kalmaktadır. Bu
nedenle, enerji ihtiyacımızı karşılarken, çevreye zarar vermeden, tarihi ve sanatsal eserleri
korup ve kültürel mirasa sahip çıkabiliriz. Bu çalışmada, enerji problemleri ile hidroelektrik
santral kurulması nedeni ile ortaya çıkan olumsuzluklar değerlendirilmiş ve bir takım
yaklaşımlar sunulmuştur. Kültürel miras geçmişten günümüze gelen bağlar, kültürel
değerler ve gelenekler olarak tanımlanabilir. Geçmişten günümüze gelen ve gelecek
nesillere bırakılması gereken bağları ifade eder. Bu nedenle de kültürel mirasın korunması
bir görev ve sorumluluktır.
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The environmental impact of hydroelectric power plant is low compared to fossil fuels.
Many ecological problems arise especially due to the construction of dams. History dating
back to ancient times in countries such as Turkey, especially the many historical
monuments remain under water ancieant civilization when dams were established in the
riverside. Many well-known or unknown settlements and thus historical artifacts,
archaeological sites and cultural heritage, such as Zeugma, Augusto, Hasankeyf, Juliopolis,
established close to areas of rivers or streams are threatened by hydroelectric power plants
or dams. With the construction of dams, historical artifacts and world heritage remain
flooded. Therefore, while meeting our energy needs, we can protect the historical and
artistic works and protect the cultural heritage without harming the environment. In this
study, the negativities that arise due to energy problems and the establishment of
hydroelectric power plants are evaluated and some approaches are presented. Cultural
heritage can be defined as ties, cultural values and traditions from past to present. It refers
to the ties that come from the past to the present and should be left to future generations.
Therefore, the protection of cultural heritage is a duty and responsibility.
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