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ÖZET
Mezopotamya’da MÖ 3000  yılında su kaldıracı ile 
başlayan  akışkan taşınması tarihinde, endüstri öncesi 
zamanlarda suyun, tarım ve yaşam alanlarına “kanat” 
(yer altı kanalları), yer üstü kanalları, kemerler, çarklar  ile 
taşındığı görülmektedir, Günümüz dünyasının pompa 
teknolojilerinin temelleri ortaçağ tasarımları ile başlamış 
ve günümüzde olgun bir teknoloji haline gelmiştir. Bu 
derlemede bir örneği Uygurlar tarafından inşa edilmiş 
Çin seddinden sonra dünyanın ikinci en büyük tarihi 
Dünya Mirası olan kanatlardan başlayarak, akışkan pom-
palamanın bir özet  tarihi, “pompa” tanımı ve etimolojisi 
ile birlikte  verilmiştir. 

GİRİŞ
Teknolojinin toplumların yaşamlarını etkilediği bir ger-
çektir. Ancak bunun tersinin de, yani toplumsal yaşamın 
teknolojiyi etkilemesi de söz konusudur.  Bunun antik 
örnekleri, bronze çağından Helen Uygarlığına kadar 
karasal ve izole topluklarda gözlenmiştir. Suyun bulun-
madığı yörelerde yaşayanlar, çağdaşlarının (Mısırlılar, 
Mezopotamyalılar, Çinliler ve Hintliler) aksine, güvenlik 
nedenleriyle tepelerde ve kayalık zeminlerde yerleşen 
Helen uygarlıklarında, coğrafya gereği çekilen su 
sıkıntısı nedeniyle, uzak mesafelerden su getirilmesi, su 
depolanması, suyun yükseltilmesi alanlarında araştırma 
yapılmasına katkıda bulunmuşlardır. Endüstri devrimi 

öncesine ait pompa tarihi, günümüzden geriye 5500 
yıllık bir perspektifte çok detaylı olarak incelenmiştir; 
bronze çağından bu yana yağmur suyu depolama, kanal-
lar, su kuyuları gibi tekniklerin Bronze çağından (MÖ 
3200 – MÖ 1100 ) bu yana kullanıldığı görülmektedir [1].

İlk Prensip’e [2,3] uygun olarak pompa, bir sıvıyı bir 
konumdan başka bir konuma taşımak için kullanılan 
nesne olarak tanımlanırsa, pek muhtemeldir ki, insanlar 
toplayıcılıktan yerleşik düzende tarıma geçtiklerinde, 
pompa olarak tanımlanabilecek ilk araç ve gereci icat 
etmiş olmalıdırlar. Suyun  bir yerden bir başka yere 
taşınması için ilk kullanılan doğal güç yerçekimidir. Bu 
gücün yakın geçmiş yüzyıllara kadar kullanımın en güzel 
örnekleri, İstanbuldaki su yolları ve kemerleridir (Şekil 1). 
Suyun taşınması için kullanılan araçların antik çağlardan 
günümüze kadar olana gelişimi YANNOPOULOS ve 
arkadaşları [1] tarafından çok detaylı olarak incelenmiş 
ve yayınlanmıştır. Bu çalışmada pompa teknolojisinin 
gelişmesinin  kronolojisini içeren bir tablo ile bu geliş-
menin kilometre taşları üzerinde durulmuştur.

KANATLAR, KEMERLER, ÇARKLAR, KALDIRAÇLAR
Yerçekiminin hareket ettirici kuvvet olarak kullanıldığı 
ama su kemerlerinden çok daha eski ve mühendislik hari-
kası olan, suyun bir yerden diğer bir yere taşınması için 
kullanılan bir başka sistem, literatürde çoğunlukla “Kanat” 
veya “Kariz”b  olarak anılan yer altı su şebekeleridir. 
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(a)  Dr. Macit Toksoy, Makina Yüksek Müh. macittoksoy@gmail.com
(b)  Kanat arapça kanal anlamına gelmektedir. Kariz/Karez ise Farsça yer altı su  kanalları için kullanılan bir terimdir
(c) Afganistan, Azebeycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çin, Hindistan, Endonezya, Ermenistan, Fas,  Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Libya,  
Lübnan, Lüksenburg, Mexica, Mısır, Pakistan, Peru, Suriye, Şili, Tunus, Türkiye (van, Gaziantep, Şanlıurfa, İskilip), Umman, Yunanistan.



Tablo 1’de kanat sistemine farklı ülklerde verilen isimler 
yer almaktadır. Bir literatüre göre de Kanat’ın daha küçük 
kanallarla bir kanal ağına dönüşmüş şekline de Kariz 
denilmektedir [5]. Su olmayan yörelerde yaşayan insan-
lar, su bulabilmek, yerleştikleri alanlara su getirebilmek 
için su teknolojisine kanat gibi önemli katkılar yapmış-
lardır. Kanat su sistemleri, pek çok ülkeninc  (Şekil 2) 
sıcak, çöl ve yarı çöl olan bölgelerinde çok yaygın, ancak 

yaygın olduğu kadar modern dünyada az bilinen, ilk 
ortaya çıktığı çağlara göre mühendislk harikası olan, bir 
kısmı günümüzde de kullanılan, “human eco system”[4] 
olarak tanımlanmış yapılardır. Kanat Ortadoğuya, Kuzey 
Afrikaya, İspanyaya müslümanlar tarafından, Afganistan, 
Pakistan ve Çin’e (Uygur Özerk Bögesi) İpek yoluyla yayıl-
mıştır. İran’da %75’i çalışan 50.000, Umman’da da 3000 
aktif kanat vardır[5].

birimlerine suyun taşınmasıdır.  Kanat sisteminde boyları 
275 metreye kadara ulaşabilen ve su tablosunun hemen 
altına kadar uzanan bir ana kuyunun açılmasından sonra, 
aralıkları 5 ile 30 metre arasında değişen ve iletişim kuyuları 
(kanal/hava şaftları) ile ulaşılabilen, suyun gideceği konuma 
kadar düşük eğimli olarak giden kanat kanalından oluşur 
(Şekil 3). Kanat kanalının uzunluğunun 70 kilometreyi bul-
duğu uygulamalar görülmektedir [5]. İletişim kuyuları, kanat 
kanalının yapımı, havalandırılması, içlerindeki çökmelerin 
bakımı ve üst konumlardan taşınan alüvyonun temizlen-
mesi amacıyla kullanılmaktadır. Kanal içerisinden çıkarılan 
malzemenin kuyu çevresine yığılmasıyla yer yüzünde sıralı 
halka/krater görünümlerin oluşmasına neden olmaktadır 
(Şekil 4). Kanatlarda temel olarak tarımsal sulama ve içme 
suyu temininin dışında özel evaporatif/buharlaşmalı 
soğutma ve buz deposu uygulamaları da görülmektedir [5].  

Tarihsel olarak ilk sistemler için, İran’da MÖ 550 – MÖ 330 
yılları arasında hüküm süren Pers Ahameniş İmparatorluğu 
(Achaemenid Empire) sırasında, çöl ve yarı çöl alanlarında, 
merkezi sulama sistemleri olarak kanat kullanıldığı litera-
türde yer almaktadır [6]. 

Kanatın ilk olarak İran’da kullanıldığı ve buradan radyal 
olarak yayıldığı öngörülürken, bir çalışmaya göre sistem, 
milattan önceki ilk 1000 yılın ilk yarısında, ikinci merkez 
Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere çok merkezli olarak 
ortaya çıktığı belirtilmektedir [7]. Bir başka  araştırmaya göre 
İran’daki farklı yerlerdeki uygulamalar için ise MÖ 2500 ile 
MÖ 3000 arasında tarihler verilmektedir [8]. 

Kanat, yağmur veya kar olarak yağış alan yüksek tepelerin 
altında yağmur suyu ve kar suyu ile beslenen su rezervuar-
larından, yer altındaki eğimli kanallar ile tarım ve yerleşim 
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Moğlava Kemeri, Kanuni Sulta Süleyman  tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan, yapımına 
1554 yılından başlanılıp 1564 yılında kullanıma açılan, Kırkçeşme su tesislerinin içinde yer 
alan irili ufaklı otuz üç su kemerinden bir tanesidir ve bu kemer ile Alibey deresi geçilmek-
tedir. 

“Su kemerlerinde trapez kesitli duvarlar ve ayaklar ilk defa Mimar Sinan tarafından yapılmış, 
hem yatay kuvvetlere dayanıklı hem de zarif bir sistem geliştirilmiştir. Üst kemerlerde 
duvar kalınlığı   3,05 metre, alt kemerlerde 4,5 metredir. Kemerin tepe uzunluğu 258 metre, 
yüksekliği 47.11 metredir. Moğlova Kemeri günümüzde alt tarafında yapılan Alibey Barajı 
dolayısıyla üzengi taşına kadar su altında kalmıştır [9].

Şekil 1. Kırkçeşme tesislerine ait Moğlova Kemeri – Kemerburgaz [9].

Şekil 2. Dünyada kanat su sistemlerinin yer aldığı ülkeler [10].

(d)  Bir teoriye göre kanat teknolojisi İran’dan Uygur Bölgesine İpek Yolu ile taşınmıştır. Ancak uygurlar tartafından yapılmış yerel  bir buluş 
olduğu konusunda da görüşler vardır. 



2003 yılında yapılan bir çalışmaya [10] göre Çin’in Uygur 

Özerk Bölgesinde bulunan, toplam uzunluğu 5272 km 

olan ve 1784 kanaldan oluşan Uygurca ismi ile karez 

(kariz) [11] olan Turfan (Torpan) kanat sistemi, Çin sed-

dinden sonraki ikinci büyük tarihi Dünya Mirası yapısıdır.

Turfan Karezi bugün de bölgenin tarımsal sulamasına 

büyük katkı koymaktadır. 2019  yılında yayınlanan 

araştırmaya göre [10] bu kanallardan 614’ü halihazırda 

yılda  311 milyon metreküp suyu Turfan’a taşınmaktadır.  

Ülke 
Kaynak

İsim Ülke 
Kaynak

İsim

Teknik 
literatür

(Arapça) Qanat (Kanat), (Farsça) Karez/Kariz İspanya Galeri (Galeria)

Afganistan Kariz Japonya Mambo

Arabistan 
(Batı)

Karez (Arap-İran kültür sentezi olan Abbasi 
devrinden kalmış olarak Batı arabistanda da Karez 
kullanılmaktadır [16]).

Kazakistan Karez (Artezyen 
kuyu için de kul-
lanılmaktadır)

Asya ve 
Kuzey 
Afrika

Fukara, Kakuriz, Chin Avulz, Mayun/Mayon, 
Fuqara,Fughara, Foggara,Faghare, Foggaras, Iffeli, 
Negoula, Khottara, Rhettara, Mayon, Negoula, 
Khettara, Khottara, 

Lübnan - 
Filisitin

Roma Kanatı 
(Qanat Romani)

Azerbeycan Kehriz Orta Asya Kanat

Bülücistan Kahn Rusya Karez

Çin Karez, kanerjing Sicilya Inguttati

Fas Khettara, Kattara  (Kattara kelimesinin çoğunluğu 
katater olarak verilmiştir. Tıpta kullanılan İngilizce 
catheter kelimesinin kökeninin arapça kattara’dan 
geldiği görülmektedir [17]).

Suudi 
arabistan

Ain

G. Doğu 
Arabistan

Daudi Falaj Tabelbala  Bongbini

Güneybatı 
Asya

Kanat, Quanat, Can ant, Connought, Kanat, Khanate, 
Khad, Kanayet, Ghannat, Karez, Kariz, Kahriz, 
Kahrez, Karaz, Kakoriz, Falaj

Umman Falaj

Hadramaut Miyan Uygur 
Bölgesi  
(Çin)

Karez, Kariz, 
Kehriz (Uygurca 
artezyen kuyu)   

Hicaz Kayf Yemen Gayl

İngilizce Kanat, Khanat, Kunut, Kona, Konait, Gha at, 
Ghundat

Yerleri 
belirtilme-
den anılan 
isimler. 

Ghundat, Kona, 
Kunut, Khad, 
Koniat, Khriga, 
Fokkara

İran Kariz

Güneybatı i yüzeyiyle kişi arasındaki açı faktörü.  Cismin 
yüzeyini terk eden yayılı ışınım enerjisinin i yüzeyine 
düşen kısmı olarak tanımlanır.

Asya Kanat, Quanat, Can ant, Connought, Kanat, Khanate, 
Khad, Kanayet, Ghannat, Karez, Kariz, Kahriz, 
Kahrez, Karaz, Kakoriz, Falaj

Umman Falaj

Hadramaut Miyan Uygur 
Bölgesi 

(Çin) Karez, Kariz, Kehriz (Uygurca artezyen kuyu)   [W/m2/°C]

Hicaz Kayf Yemen Gayl

İngilizce Kanat, Khanat, Kunut, Kona, Konait, Ghanat, 
Ghundat

Yerleri 
belirtilme-
den anılan 
isimler. 

Ghundat, Kona, 
Kunut, Khad, 
Koniat, Khriga, 
Fokkara

İran Kariz

Ana kaynak olan Tanrı (Xinjiang) dağlarındaki 20000 
buzul küresel ısınma yüzünden 1950 yılından bu yana 
ortlama %24 azalmıştır ve küresel ısınma Turfan kanat 
sistemin kararlı su kaynağını tehdit etmektedir [11].

Turfan’daki kanat sisteminin orijini konusunda, dört 
farklı ihtimalden en uygunu olarak, sistemin  İran’da 
geliştirilen teknolojiden bağımsız olarak Uygur Huihe 
Hanedanlığı (790–1755) döneminde Uygurlar tarafından 
inşa edildiği, ancak orijin konusunda daha fazla araş-
tırma yapılması gerektiği belirtilmektedir [14]. 

Turfan’daki kanat sisteminin orijini konusunda, dört 

farklı ihtimalden en uygunu olarak, sistemin  İran’da 

geliştirilen teknolojiden bağımsız olarak Uygur Huihe 

Hanedanlığı (790–1755) döneminde Uygurlar tarafından 

inşa edildiği, ancak orijin konusunda daha fazla araş-

tırma yapılması gerektiği belirtilmektedir [14]. 

Tarih öncesi çağlardaki eski uygarlıklarda, su seviyesini 

yükseltmekte kullanılan ilk araç yine yer çekimini kulla-

nan su kaldıracıdır (Şekil 5). Arkeolojik araştırmalar, su 

kaldıracı gibi ilk su taşıma araçlarının farklı medeniyet-

lerde farklı zamanlarda ortaya çıktığını göstermektedir. 

Su kaldıracı Mısır’da shaduf (shadoof ), Sümer’lerde 

zirigum, Hindistan’da denkli (veya paecottah), antik 

Yunan’da kilonion veya kelonion, Irak’ta daliya, 

Malabar’da  picottah, Helenistik Mısır’da gerani veya 

geranos, İsrail’de kilan, Latin Bölgelerinde tolleno olarak 

anılmaktadır [1]. Hindistandaki isimlerden  biri olan 

“denkli”nin günümüz Türkçesine de uygunluğu dikkat 

çekicidir.  
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Şekil 3. (a) Kanat kesiti [12]; (b) Kanat kanalı [12]. 

Şekil 3. İletişim kuyularının yüzeydeki çıkış 
ağızlarının görünümleri [12,13].

(a)

(a)

(b)

(b)

Tablo 1. Kanat teknolojisine verilen farklı isimler [5,6,8,15,22].

(e) Eski uygarlık (Ancient Civilization), arkeolojide ilk tarım yapan topluluklar olarak tanımlanmaktadır. 
(f ) Hindistanın güney batı sahilinin olduğu bölge.



Türkiye’de bazıları halen kullanılmakta olan basit su araç-
ları seren, çıkrık kuyu, zincirli su çıkartma, su dolapları, 
su helezonu ve su koçu olarak bilinen araçlardır [18]. 
Seren olarak isimlendirilen düzenek, su kaldıracıdır ve 
tapındık, sereng, çekme kova, zincirli kuyu, salındırmalı 
kuyu, olarak da anılmaktadır. Türkiye’de çeşitli yörelerde 
görülen seren düzeneği bozkır’da “Çıngıraklı Kuyu” ismi 
ile de bilinmekte ve kullanılmaktadır. 

Antik Mısırda, kökleri MÖ 2200 yılından MÖ 300 yılına 
kadar uzanan zaman diliminde icat edilip, daha sonra 
Müslümanlar tarafından İspanyaya ve oradan da Avru-
paya yayılan su taşıma yükseltme araçları su çarkları, 
arşimet vidası, sakiya ve su çarkları ile sakiyanın gelişmiş 
şekli olan ve Vitrivius’un Mimarinin On iki kitabında da 
temellerini verdiği “noria”dır (Şekil 6) [20].

Orta Doğu ve Mısır’ı içine alan coğrafya, eski uygarlık-
lardan hemen hemen Orta çağın sonun kadar geçen 
dönemde, iç içe geçmiş bir bilgi trafiğiyle, hemen her 
alanda olduğu gibi, pompa bilim ve teknolojine de 
benzersiz katkılar koymuş ve teknoloji paylaşmıştır. Bu 
katkıların en büyüğü, genel kabul gören tarihleriyle, 
1136 senesinde Cizre’nin Tor mahallesinde doğan, 1206 
yılında vefat eden, batı dünyasında El-Cezeri (Al-Jazarı – 
Cizreli) olarak bilinen zamanının ötesinde buluşları olan 
Müslüman bilgindir. 

Leonardo da Vinci’den çok önce yaşayan ve buluşlarını 
bir kitapta  toplayan asıl ismi Cizreli Ebul-iz (Ebû’l İz İbni 
İsmail İbni Rezzaz El Cezerî) olan El-Cezeri bir mucit, 
makina mühendisi, zanaatkar, sanatçı, matematikçi ve 
astronomdur. Robotik biliminin de kurucusu olarak kabul 
edilmektedir ve programlanabilir ilk insansı (humanoid) 
robotu yapan El-Cezire‘dir. 

El-Cezire’nin pompa alanındaki ünlü buluşu çift etkili-çift 
pistonlu, biyel krank mekanizmalı, akan su tarafından 
tahrik edilen, orijinal çizimi (Şekil 6) Topkapı Sarayı 
Müzesinde bulunan su pompasıdır. 
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Şekil 5. Su kaldıracı, Sereng

Şekil 6. Suriye Hama’daki noria [19]. 

Şekil 6. El Cezire’nin su pompasının orijinal çizimi.

(g) Temsili resim, “Tekno” karikatürleri ile yanınan Karikatürist İrfan Sayar tarafından çizilmiştir. 
(h) “Maharetli Mekanik Cihazların Bilgisini İçeren Kitap”tır (Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya - “Book of Knowledge of Ingenious 
Mechanical Devices”).
(ı) https://www.lib.iastate.edu/news/father-robotics.



POMPA - ETİMOLOJİK
Literatürde “pompa” kelimesinin, 1400’lerde ortaya çıktığı 
ve orijininin bilinmediği yer almaktadır.  Kelimenin ortaya 
çıkışı ile ilgili bir açıklama zamanın pompalarının çıkardığı 
sesin bir taklidi olduğudur [11]. Benzeri bir yaklaşımla, 
1500 yıllardan bu yana, bağcıksız sıkı bir  ayakkabıya 
ayağın girmesi ve çıkması nedeniyle bir tür ayakkabının 
“pump-pompa” olarak anıldığı belirtilmektedir [17,21]. 

LIBERMAN’a [23] göre pompa kelimesinin ilk formların-
dan birisi, Almanca literatürde, bugün kullanılan pumpe 
kelimesinin orijini olarak plumpe kelimesi, 1564 yılında 
görülmüştür. Bu tarihten 70 yıl önce de İngilizcede 
plump kelimesinin metinlerde yer aldığı görülmektedir. 
İngilizce plump kelimesinin Almanca’ya geçip geçmediği 
belli değildir. LIBERMAN,  İngiliz literatüründe plump 
kelimesinin isim veya fiil olarak kökünün 14. yüzyılda 
ağır bir cismin su yüzeyi ile çarpıştığında çıkardığı sessin 
taklidi olduğunu belirtmektedir. Sonuçta pump (pompa)  
kelimesinin kökünün iki ayrı orijini vardır: 14.yüzyıl 
metinlerinde yer alan ve ağır bir cismin su yüzeyine çarp-
tığında çıkardığı ses için kullanılan plump kelimesi diğeri 
ise (tulumbanın) çıkardığı sesin taklidi (onomatopoeic/
ecoic) olan plumpe [23]. Bir başka kaynakta, orijini tam 
olarak bilinmemekle beraber, pompa kelimesinin 15. 
yüyılda  Dutch (Holanda dili) pompe kelimesinden de 
kaynaklanabileceği belirtilmektedir [24].

Sonuç olarak, pompa kelimesinin etimolojik kökeni 
konusunda net bir bilgi yoktur. Literatürde verilen bilgi-
lere  14. Yüzyıl ile 16 yüzyıl arasında konuşulan dillerde 
izlerine rastlanmaktadır. 

POMPA TANIMI
Günlük hayatta  plastik küvet açıcıdan veya körüklü 
vantuzdan bahçe tulumbasına, akaryakıt   pompasın-
dan hidrofor pompasına kadar pekçok yerde pompa 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak teknik anlamda herkesin 
üzerinde anlaştığı bir pompa tanımı yok gibidir. Kay-
naklara bakıldığı zaman hemen hepsi doğru, pek çoğu 
pompanın farklı bir özelliğini içeren pompa tanımları 
vardır(Tablo 2)

Pompa’nın önemi tarım endüstrisinde 21. yüzyılda da hiç 
eksilmeden devam etmektedir. İlkel tarım topluluklarının 
sulama pratiklerinin 21. yüzyıl karşılığı gibi değerlendiri-
lebilecek üstel teknoloji uygulamaları günlük basında da 
yer almaktadır [28]. Tarımın yanında endüstrinin hemen 
her sektöründe (Tablo 3)  pompa çok önemli bir enstrü-
mandır  ve yapılan araştırmalarda pompa kullanımı ile 
endüstrinin gelişimi/büyümesi arasında pozitif bir ilişki 
olduğu gözlenmiştir. 

Collins Bir sıvı veya gazı belli bir yöne doğru akmaya zorlamak için 
kullanılan makina veya cihaz.

Merriam 
Webster

Emerek veya basınçlandırarak veya her ikisi birlikte, bir sıvı veya 
gazın seviyesinin yükselten, transfer eden, ileten veya sıkıştıran 
cihaz. 

Camb-
ridge 
Sözlüğü

Sıvının veya gazın bir yerden bir yere gönderilmesi için kullanılan 
bir ekipman.

Basic of 
Pumps 
[24].

Bir akışkan bir sisteme sokulmak istendiğinde pompa kullanılır. 
Pompa, bir akışkanın toplam energisini arttırma fonksiyonuna 
sahip bir makinadır; yani pompa sürücüsü olan motordan aldığı 
enerjiyi akışkana transfer eder. 

Fukara, Kakuriz, Chin Avulz, Mayun/Mayon, Fuqara,Fughara, 
Foggara,Faghare, Foggaras, Iffeli, Negoula, Khottara, Rhettara, 
Mayon, Negoula, Khettara, Khottara, 

Hydraulic  
Enstıtute 
[25]. 

Sıvıları fiziksel veya mekanik etkilerle hareket ettiren cihazı 
tanımlamak için kullanılan genel terim. 

Thermal 
Enginee-
ring [26].  

Santrifüj pompalar, rotasyonel kinetik enerjinin akışkan akımının 
hidrodinamik enerjisine dönüşümü ile akışkanın taşınmasıdır. 
Rotasyonel enerji bir elekrik motorundan veya (pompayı bir buhar 
türbini tahrik ediyorsa) buhar türbininden gelir.

Lexico 
sözlüğü

Pompa bir akışkanı emerek veya basınçlandırarak hareket ettiren, 
gazı sıkıştıran veya şişirilebilen, bir  şeyin içine iten cihazdır.

Fizyolojik 
tanım

Bir hücrenin duvarlarından konsantrasyon gradiyenti yoluyla olan 
aktif taşıma sistemi.

Britan-
nica 
Ansiklo-
pedisi

Pompa bir akışkanı yükseltmek, taşımak veya sıkıştırmak için enerji 
harcayan cihazdır. 

Wikipe-
dia

Pompa, mekanik etki ile bir akışkanı (sıvı veya gaz) veya sıvı katı 
karışımlarını hareket ettiren cihazdır.

Your Dic-
tionary

Pompa sıvı vya gazı bir şeyin içine iten veya bir şeyin iinden çeken 
cihazdır. 

Dicti-
onary.
com

Sıvıları ve gazları piston, tulumba, dönen kanatlar yardmıyla 
yükselten, hareket ettiren, boşaltan bir cihazdır. 

History 
of Pumps 
[27]

Uygulamadan bağımsız olarak, bütün pompaların bir genel amacı 
vardır; sıvıları (bir yerden bir yere) sevk etmek. 
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Tablo 2. Pompa tanımları.



Japonya’da İkinci Dünya Savaşı sonrası pompalar  ile 
ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını inceleyen bir 
araştırmada [29], Japonya’nın söz konusu dönemi sosyal, 
ekonomik ve endüstriyel açıdan üç bölüme ayrılmıştır:

 I. 1955 – 1973 Büyüme dönemi  
 II. 1973 – 1991 Dönüşüm dönemi 
 III. 1991 ve sonrası Küreselleşme Dönemi 

Her üç dönemde GSMH (Gayrı Safi  Milli Hasıla) ölçe-
ğinde ekonomik gelişme ile kullanılan (satılan) pompa  
sayısı arasında doğrusal bir ilişki görülmüştür. Büyüme 
döneminde endüstri ve ekonomi  gelişip, genişleyip 
büyürken pompa kullanımı da benzer şekilde artmış, 
endüstri “ağır – kalın – uzun  ve büyük” karakterinden 
“hafif – ince – kısa – küçük” karakterine dönüşürken (ter-
sanelerden, optik ve elektronik üretimine dönüş) hacim-
sel büyümedeki azalmaya uyarak pompa kullanımı da 
azalmıştır. Japon endüstrisi - ekonomisi küresel pazarları 
hedef alarak büyürken pompa endüstrisi de gelişmiştir.

Pompa teknolojisindeki ana  tasarımlar 1960 yılına kadar  

geliştirilmiş ve ticari ürünler haline gelmişlerdir [30]. 

Pompların kronolojik gelişimi veren Tablo 4 incelenirse, 

1960’lardan sonra önemli bir yeni.tasarımın olmadığı da 

görülmektedir. Bir başka yaklaşımla, günümüz pompa 

teknolojisi, ürün verimleri açısından uzun zamandır 

olgun bir teknolojidir; “10 ile 30 yıl arasında gerçekle-

şeceği öngörülen tekilliğe (singularity) neden olacak 

Genel (Süper) Yapay Zeka’nın neden olacağı, dönüşüm 

ve değişim bir tarafa bırakılırsa, şimdilik enerjinin 

kullanıldığı hemen her alandaki teknoloji, pompalarda, 

kompresörlerde, ısı eşanjörlerinde olduğu gibi enerji 

verimliliği açısından sınırlarına gelmiştir. Bu alanlarda 

mucizevi gelişmeler öngörülememektedir” [31].

Su temini Kimya endüstrisi

Atık su tesisleri Kozmetik ve ilaç endüstrisi

Sıvı seviyesi 
kontrolu-drenaj

Çelik endüstrisi

Petrol endüstrisi Madencilik 

Tarımsal sulama Basınçlı su prosesleri (metal kesme vs)

İnşaat endüstrisi

MÖ 3000 (Mezopotamya) su kaldıracı 

MÖ 2000’ler (Girit) su kaldıracı 

MÖ 2000  (Mısır) su kaldıracı  

MÖ 1600 (Çin) su kaldıracı 

MÖ 700’ler Çıkrık 

MÖ 600’ler Su çarkı 

MÖ 600’ler Saki dişlisi (Tympanum-Tympana)

MÖ 200 Ctesibius  tulumbası 

MÖ 200 Vida pompa (Arşimet pompası)

1206 Al-Jazari Otomatı 

1580 Paletli pompa  

1593 Dişli pompa 

1636 Rotary dişli pompa

1650 Pistonlu Vakum pompası (1640; [1])

1674 Çift yönlü pistonlu pompa (1675; [1])

1790 Buhar makinalı pistonlu pompa 

1830 Vidalı pompa

1840 Doğrudan etkili buharlı pompa

1851 Santrifuj pompa patenti (1687; [1,33])

1857 Diyafram pompa (1859; [33])

1860 Buharlı pistonlu pompa

1874 Paletli pompa 

1897 Derin kuyu türbin pompası 

1899 Rotari paletli pompa 

1900’ler Elektrik motorlu, dizel motorlu pompalar

1901 Derin kuyu düşey türbin pompası
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Tablo 4. Pompaların keşif tarihleri [1,30,32,33,34].

Tablo 3. Pompanın kullanım alanları.



ELEKTRİKLİ DALGIÇ POMPALAR
Tarım ve petrol endüstrisi gibi önemli alanlarda en çok 
kullanılan pompa tiplerinden biri dalgıç pompalardır. 
Pekçok pompanın icadı ve  geliştirilmesi konusunda, baş-
langıcın kesin olarak bilinmemesine karşın, elektrikli dal-
gıç pompalar Rus Armais Arutunoff tarafından 20 yüzyılın 
ikinci on yılında (1911) icat edilmiş ve geliştirilmiştir [35]. 
Arutunoff petrol kuyusunda çalışan ilk elektrik motorunu 
geliştirdikten sonra çalışmalarına maddi destek bulmak 
amacıyla 1919’da önce Almanya’ya daha sonra da 1923’de 
Amerika’ya göç etmiştir. Arutunoff 1926’da elektrikli dalgıç 
pompa patentini almıştır. Dalgıç pompaların gelişiminde 
Arutunoff önemli bir araştırmacıdır. Kendisinin elektrikli 
dalgıç pompalar üzerine 90’dan fazla patenti vardır [35].

SANTRİFUJ POMPALAR
Santrfüj pompaların ilk örneği 1992 ‘de, terkedilmiş bir 
bakır madeninde bulunmuştur. Santrifüj kuvvetlerin 
suyun taşınmasında kullanılması fikri Leonardo Da Vinci 
tarafından ortaya atılmıştır. 16 yüzyılın ortalarında De re 
Metallica’da (1530) prensipleri Georgius Agricola yayınlan-
mış, iki kanatlı çarktan oluşan bir kompresör, madenlerin 
havalandırılmasında kullanılmaya başlamıştır. Bugünkü 
pompaların prototipi, Fransız fizikçi Denies Papain’in 
1687’de yayınlanan “Description et Lusage de la Nouvelle 
Machine a Élever l’Eau” (Yeni Makinanın  Suların Yükseltil-
mesinde Kullanımının Tanımı) adlı yayınında yer almıştır. 
İki yıl sonra bu icadını “Rotatilis Suctor Et Pressor” ismiyle 
duyurmuştur ve pompasını 1705’de  yapmıştır. Teorisine 
meşhur matematikçi Leonard Euler’in de hidrolik türbin-
lerin terorisine koyduğu büyük katkılara (1754)  rağmen, 
santrifuj pompalar yüksek hıza pek gerek duymayan ve 
ihtiyaçlarını pistonlu pompalarla karşılayan  endüstri 
nedeniyle 19. Yüzyıla kadar revaç bulmamıştır [1,2]. 

SONUÇ
Pompa tarihi ayni zamanda bilimsel ve teknolojik gelişi-
min de bir tarihidir. Nihai olarak bilgisayarların gelişimi 
ile artık olağan mühendisilik araçlarından biri haline 
gelen Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD, Compu-
tational Fluid Mechanics) yöntemi, verimlilik anlamında 
pompaların tasarımına da önemli katkılar koymaktadır. 
Zamanımızın devrimsel olayı, içinde bulunulan dijital 
dönüşüm de (Endüstri 4.0),  Nesnelerin İnterneti (IoT), 
Yapay Zeka (AI) ve Eklemeli Üretim (3D Yazıcılar) tekno-
lojileri ile üretim ve işletmede çok önemli performans 
gelişmelerini mümkün kılacaktır.

Ülkemizde pompa endüstrisi, ithal ikamesi yoluyla 
başlamış ve gelişmiştir. Bu gelişimin bir kesiti, ERTÖZ’ün 
[36], “Türkiye’de Pompa Endüstrisinin Gelişiminden Bir 
Kesit”adlı makalesinde [36] verilmiştir.

1905 Çok kademeli santrifüj pompa 

1906 Eksantrik disk pompa

1908 Sirkülasyon pompaları için ıslak rotor 

1913 Vidalı talaş pompası 

1915 Santrifuj talaşı pompası 

1916 Dalgıç pompa (1911, [35])

1916 Direk bağlantılı pistonu pompa 

1917 Çimento pompası

1923 Salmastrasız düşey pompa 

1927 Değişken stroklu çok pistonlu pompa 

1929 Dalgıç pompa motoru

1930 Progressif kavite pompası

1932 Peritaltik pompa

1933 Tulumba – Zimbabwe pompası

1936 Metering Pompa

1940 Manyetik sürücülü pompa (1949;[33]).

1940 Jet pompası 

1948 Dalgıç drenaj pompası 

1950 İki hızlı motor kullanımı 

1950 Doğramalı pompa 

1955 Havayla çalışan çift diyaframlı pompa

1956 Dalgıç pis su pompası

1962 Sirkülasyon pompası

1972 Prerostal Sistemi

1980 Değişken devirli pompalar 
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Tablo 4. Pompaların keşif tarihleri [1,30,32,33,34].
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