


"ZAMAN TÜKENENE, DÜNYA DURANA DEK ... " 

KIRKÇEŞME Su YOLU 

iSTANBUL SU VE KANALiZASYON ] 
İDARESi'NİN ARMAGANIDIR. 



"ZAMAN.TÜKENENE, DÜNYA DURANA DEK . 

. 

KEŞFEDiLMEMiŞ ISTANBUL 
Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ 

İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı 
• 

I
stanbul; fetihten itibaren Anado-
lu'nun dört bir tarafından gelen in
sanları bağrına basarken onlara 

yeni bir kimlik de kazandırıyordu. Ne
silden nesile aktarılırken daha da zen
ginleşen, büyüyen bu yeni kimliğin 
adı "İstanbullu" idi. Düşünce ve dav
ranış biçimi olarak farklı memleket
lerden gelenler; gelenek görenekten 
mimariye kadar imparatorluğun en uç 
noktasına kadar etkileri hissedilen 

şehrin o kendine özgü rengini, karmaşasını, gelenek göre
neklerini, mimarisini, T ürkçemizin en hası olan İstanbul 
türkçesini, Boğaziçi'nin yaşam biçimini, İstanbul'un saymak
la bitmez özelliklerini kazanır hasılı "İstanbullu" olurlardı. 
İstanbul bugün kalabalık, büyük bir metropol ama onun 
"masal şehir" olduğu, içinde yaşayan herkesin "İstanbullu" 
olduğu günlerin izi; üzerinden hiç çıkmayacak bir sır gibi 
duruyor. Şimdi şehrimiz hizmetlerle parlatıldıkça, süslendik
çe bu sır daha da ortaya çıkıyor. İstanbul'a modern çağın ih
tiyaçlarına cevap verecek hizmetleri sunarken tarihi eserlerin 

korunması ve tanıhiması konusu büyük önem arz etmekte
dir. Binlerce yıl önce atalarımızın İstanbul'un su sorununa 
bulduğu çözümlerin oluşturduğu su yapıları, İstanbul'un 
keşfedilmemiş turizm değerlerinin sadece bir bölümüdür. 
Mimarların üstadı "Pesendide-i Cihan Mimar-ı bi-akran" olarak 
anılan Mimar Sinan'ın Mağlova Kemeri; başlı başına incelen
mesi gereken, mimarlığın ve mühendisliğin sırurlarını zorla
yan inşa sist�miyle dünya çapında eşi olmayan bir eserdir. İs
tanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un bütün tarihi 
yapılarını olduğu gibi bu tesislerimizi de kendilerine has do
kularını bozmadan ihya etmeye kararlıyız. Kültürel mirası
mızın en önemli öğelerinden olan tarihi çeşmelerimizi, sebil
lerimizi birer birer hayata döndürmenin gayreti içerisinde
yiz.Tarih boyunca şehri yönetenlerin ortak sorunu olan İstan
bul'a su getirmek meselesini; estetik, mimari ve devrin tek
nolojisi açısından büyük özellikleri olan yapılada çözen ec
dadırnızın gayretlerini bulacağınız bu kitabın, şehrirnizin bu
günkü ve yarınki sakinlerine İstanbul'un zenginliklerini tanı
yarak sahip çıkmalarına büyük katkılar sağlayacağına gönül
den inamyorum. 
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SU MEDENiYETİNİN BAŞŞEHRi ISTANBUL 
Dursun Ali ÇODUR 
İSKİ Genel Müdürü 

"Niçin kestiler suyumu 

Kim çaldı pirinç lülemi 

Ne zaman nasıl gömüldüm toprak

lara? " 
• 

I 
stanbul aşığı Reşat Ekrem Koçu 
kaybolup giden bir çeşmenin fer
yadını mısralarında böyle anlat

mış. Uzun yıllar İstanbul'a, İstanbul
lulara hayat veren ve her sokakta bu
lunan çeşmeler ev lerden su akmasıy
la birlikte gözden ve gönülden uzak

laşmışlar. Tarilli eseriere sahip çıkma bilinci uzun yıllar bo
yunca ihmal edildiğinden çeşmeler İstanbulluya küsmüş, 
tıpkı şiirde olduğu gibi kimi kendini yer altına saklamış, ki
mi yerle bir edilmiş, kimi hoyrat elierin kurbanı olup lülele
rini çaldırmış. Bütün bu olumsuzluklara rağmen İSKİ ola
rak ayakta kalan çeşmelerimizi can suyuyla yeniden hayata 
döndürmenin çabası içerisindeyiz. Bunu sağlamak için de 
üniversiteler ve diğer kurumlar ile işbirliği halinde çok kap-

samlı bir restorasyon programı yürütüyoruz. İSKİ olarak, 
mülkiyeti vakıflar ve belediyelerde olan 22 çeşmenin resto
rasyon ve yeniden tasarımlama projelerini hazırlayarak 
onarımını gerçekleştirdik. 
İstanbul'un birbirinden değerli ve paha biçilmez eseriere ev 
sahipliği yaptığını biliyoruz. Bwıların en önemlilerinden bi
ri de Kırkçeşme Su Yolu tesisleridir. Alibey ve Kağıthane de
relerinden toplanan suların İstanbul'un su ihtiyacını karşı
lamak üzere Mimar Sinan tarafından yapılan Kırkçeşme Su 
Yolu tesisleri bünyesindeki Uzun Kemer, Eğri Kemer, Gü
zelce Kemer ve Mağlova Kemeri'ni ve bunlara bağlı olarak 
yapılan bentleri koruyarak ülkemizin turizmine kazandır
mak istiyoruz. 
Bugün biliyoruz ki kurtardığımız, yeniden inşa ettiğimiz ya 
da tanıtırnma katkıda bulunduğumuz sadece eski İstan
bul'un küçük bir sokağını bekleyen zarif çeşmesi ya da bir 
su yapısı değil aynı zamanda bize ait değerler, kültürümüz, 
maddi ve manevi rnirasımızdır. 
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"BiR SEHER V AKTİ CiHAN SALTANATININ ve GÖKYÜZÜNÜN GÜNEŞİ, 
P ADİŞAHLARlN EN YÜREKLİSİ, YİGİDİ ve ŞEREFLİSİ, EN ÖNDE GELENi, 

T ALİHİ FERAHLIK ve S AA D ETLE SİMGELENMİŞ 
ALLAH'IN RAHMET ve MAGFİRETİNE ERiŞMiŞ, 

SULTAN SELİM HAN'IN OGLU SULTAN SÜLEYMAN HAN, 
ALLAH'IN RAHMETi ONUN ÜZERİNE OLSUN ve CENNETiNE ULAŞTIRSIN. 

BİR GÜN KAGITHANE OVALARINDA GEZERKEN YOLU BİR ÇiMENLİGE DÜŞER. 
ORADA SERAP GİBİ AKAN SUYUN ÇER ÇÖP İÇERİSİNDE KAYBOLDUGUNU, 

BiR Su YOLUNUN YER YER HARAP OLDUGUNU ve BURADAN AKAN SUYUN 
HAYAT ÇEŞMESİ GİBİ KARA TOPRAKLAR ÜZERİNDE YOK OLDUGUNU GÖRÜR. 

P ADİŞAHIN GözüNDE Bu SuLARIN İSTANBUL' A GETiRiLMEsi KOLAY GöRÜNÜR 
İSTANBUL'DAKi SUSUZLUGU GiDERMEK İÇİN 

BU SULARI ŞEHRE GETiRMEK NiYETiYLE P ADİŞAH, 
SARAYINA GELDİGİNDE İLERi GELENLERİNİ TOPLAYlP 

ESKiDEN BU SULARIN ŞEHRE NASIL GELDİGİNİ SORAR. .. " 

TEZKİRETÜ'L BÜNYAN 
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16. YÜZYlL. .. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının 
üç kıtaya yayıldığı, doğunun ve batının ve kuzeyin ve 
güneyin yüzünü "pay-i taht"a; kuvvet, haşmet ve zen
ginliğin sembolü İstanbul'a çevirdiği günler. İşte bu
günlerde padişah Kağıthane Deresi civarında avianır
ken eski bir su yolunda akan suları görür ve saraya dö
nünce "ser-mimaran-ı cihan ve mühendisan-ı devran 
Sinan Ağa"yı huzura çağırıp bu suların İstanbul'a geti
rilmesinin mümkün olup olmadığını araştırmasını is
ter. Çünkü fetihten itibaren nüfusu artan İstanbul'a ha
lihazırdaki su kaynakları yetmemekte, o zamanın İs
tanbulluları su sıkıntısı yaşamaktadırlar. Selaniki, ken
di devrini anlattığı eserinde bir at tulumu suyun 15 ak
çeye yani çok yüksek bir ücrete satıldığına dair kayıt 
düşmüş, devrin şairleri su sıkıntısını anlatan şiirler 
yazmışlardır. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süley
man'ın emriyle Mimar Sinan, Belgrat ormanlarındaki su 
kaynaklarını ve dereleri inceler ve sultana bu suların İs
tanbul' a getirilmesinin mümkün olduğunu anlatır. Mi
mar Sinan'ın arkadaşı nakkaş Sai Mustafa Çelebi'ye yaz
dırdığı Tezkiretü'l Bünyan isimli eserde yaptığı araştır
mayı ve padişahla arasında geçen konuşmayı şöyle anla
tır; 

"Bu hakir dahi Allah-u Teala'ya tevekkül eyleyip hava 
terazisi ile vadilerin alçak ve yüksek yerlerini yoklayıp 
yer yer eski su yollarını takip edip bu ulu emrin doğ
rultusunda hareket edebilmek için Allahıma yalvara
rak dedim ki; 
"Ey bizim rızkımızı veren; ey her şeye kadir olan Alla
hım ! Ancak kıymeti toz kadar olan bu kanncanın (Si
nan'ın), bu zavallı kulunun zamanın Süleymanı'nın 
hizmetinde sözüne itibar edebilmesi için yardım et. " 

Sonra çeşitli yerlerde kaçarak çimenler içerisinde kaybo
lan suların alçak bölgelere aktığını gördüm. Pınar başın
dan itibaren dağların kenarlarından aşağı bölgelere yayı
lan suları hendeklerle derelere getirip, bir bent yaparak 
mühendislik ilmi ile tahtlar üzerine lüleler geçirerek de
bilerini ölçtüm . Diğer derelerdeki ağaç ve bitkilere baka
rak karşılaştırma yapmak sureti ile Padişah hazretlerine 
dedim ki ; 

"Saadetlü padişahım, bu kara topraktaki yeşillikler 
Hızır gibi ruhun çeşmesi olan, hayat veren suyun bu
lunduğunu göstermektedir. Bu vadilerde su vardır ve 
yarım günlük yola kadar olan yollan de bulunmakta
dır. Bu su yollannın tamam olması padişahımızın em
rine bağlıdır." 
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Süleyman-ı ins-ü can bu zayıf karınca ile meşveret edüp 
saadetle buyurdular ki; 

"Bu suların gelmesi ne tarikle (hangi yolla) mümkün 
ola?" 

Ben dahi; "Padişahım bundan iki tarik(yol) vardır. Biri 
oldur ki bendelerinizin hadd-u hasrı yok. Buyurun, 
her biri hizmette can verir. Biri dahi de budur ki ücret
le herkese dest-i mezit (çok para) tayin oluna, hazine 
sarf olunup üstadaniyetle işlene (Ya siz emredersiniz 
biz kullarınız yerine getiririz ya da bu iş için çok para 
harcanarak tamamlanır). 

Mimar Sinan padişaha bu suyun getirilmesinin çok mas
raflı olacağını anlatırken altın keselerinin uç uca dizilme
si gerektiğini de söyler. Kanuni ise; 

"Mimarbaşı, eğer oradan su getirmek mümkünse ben 
keseleri uç uca değil yan yana dizmeye razıyım." 

diye cevap verir ve ekler: 

"Kendü malımızdan ücret ile getirdüğüm kimsenin 
zerre miktarı hatırı rencide olmaya ... " 

Sinan padişahın emriyle derhal çalışmalara başlar. An
cak başta vezir Rüstem Paşa olmak üzere saraydaki di-

ğer yöneticiler, şehre bol su gelirse nüfusun artacağını ve 
idarenin zorlanacağını düşünmektedirler. Mimarbaşı ça
lışmalarına devam ederken dedikodulada birlikte o ci
varda yeterli miktarda su olmadığı iddia edilmeye, Si
nan'ın boşa para harcadığı konuşulmaya başlanmıştır. 
Sinan hayat hikayesinde bu olaydan da şöyle bahseder: 

"Dediler ki "Padişahım bu suyun akıtılması herkes 
için büyük bir feyiz kaynağı olduğu gibi büyük bir ha
yır işidir. Ancak ortada su mevcut değil iken yalnız mi
marın sözü ile hazineden para sarf etmek suretiyle su
yun şehre geleceğini kim temin edebilir ki? Bu mimar 
gaipten haberdar mıdır ki bu miktar lüle* su vardır? 
diye bildirdiler. Ben bütün bunlardan gafil, derelerde
ki suları toplayıp lülelerden akıtmak için gerekeni ya
parken saadetlü padişah her zaman ava geldiği yoldan 
çıkageldi. Padişah " Hani arz olunan sular nerededir? 
Gel göster ! " 

Bunun üzerine Koca Sinan, henüz lüle takmış olduğu de
releri gösterip delilleriyle padişahı ikna ederek şüphele
rini giderir ve Kanuni'ye şöyle der; "Saadetlü Padişa
hım bu bendeniz su yolları binasında nice tasarruf-u 
hassım(özel maharetim, uzmanlığım) vardır." 

*Lüle: Çcıpı 26nını olan borunun 96mnı su yükü altındeıki debisidir. 1 Jüle, 52m3/gün'e eşittir. 
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K
ırkçeşme tesislerinin yapımı
na 1554 yılında başlanmış ve 
1563'ten önce bitirilmiştir. 

1563'teki sel felaketinde yıkılan ke
merler 1564 yılında onarılmıştır. 
Mimar Sinan'ın hayatı boyunca yaptı
ğı işler içinde maliyeti en yüksek olan 
Kırkçeşme tesisleri 50 milyon akçeye 
mal olmuştur. Aynı dönemde yine Si
nan tarafından yapılan Süleymaniye 
Külliyesi'nin maliyeti ise 35 milyon 
akçedir. 55.374 m uzunluğundaki bu 
dev isale hattı üzerinde Uzunkemer, 
Mağlova Kemeri, Güzelcekemer ve 
Paşakemeri gibi 33 su kemerini birbiri
ne ekleyerek Belgrat ormanlarındaki suları İstanbul'a 
ulaştıran Mimar Sinan, Kırkçeşme tesisleriyle mimarlık 

110 lüle - 5720 m3 1 gün, Vakıf defterle
rinde 334 lüle yani 174 13 m3/gün (ev
ler hariç) yani kişi başına 100 lt/ gün 
su ulaştırlmaktadır. Halkalı su yolları 
ile bu rakam 21372 m3 /gün yani 192 
lt/ gün' e çıkmaktadır. 
Yakın çevrede taş olmamasına rağmen 
bu kadar kemerin yapılabilmesi önem
lidir. Bugün dünyada geçmişi 450 yıla 
yaklaşan ve halen çalışan içmesuyu 
dağıtım sistemine sahip tek şehir İs
tanbul' dur. Kanuni Sultan Süleyman, 
devrinin en büyük yatırımlarından bi
ri olan Kırkçeşme Su Yolu ile ilgili tari-
he şu notu düşmüştür; 

"Benim maksudum bu su; her mahalleye revane ola, 
çeşme bina olacak yerde ve kabiliyel olmayan yüksek 

ve mühendislik bakırnından eşsiz bir eser ortaya koy- yerlerde tatlı kuyular ola ki su içine uğraya. Ta kim her 
muştur. Daha sonraki yıllarda yapılan bentlerle birlikte 
sistem 33 adet kemer, 4 adet bent, 570 adet katma ve 55 

yerde pir-u ve zaif hatunlar, uşakcık oğlancıklar testi
ler ve bardaklarını doldurup devam-ı devletime dua 

km isale hattı ile 580 çeşmeye, sayısız hamam ve sebile eyliyeler .... " 
hizmet vermiştir. İlk yapıldığı yıllarda ağustos ayında 
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Kırkçeşme'nin isale hattı/ Nakkaş Osman minyatürü. 

Tarih-i Sultan Süleyman • 1579-80 tarihli , y. 226-2a 

Chester Beatty Library, Du b lin MS.413 
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KIRKÇEŞME 

453 yılında Fatih Sultan Mehmet İs-ı tanbul'u fethettikten sonra eski su 

yollarının onarılınasını ve genişle

tilmesini, yeni su yollarının yapılmasını 

emreder. Belgra t ormanlarından gelen 

galeri şeklindeki Roma dönemine ait isa

le hatlarının büyük bölümünü 2 1  su ke

meriyle birlikte yeniden inşa ettirircesine 

tamir ettiren Fatih; Bozdoğan Kemeri al

tından Haliç' e doğru uzanan bölgede de 

sıra çeşmeler yaptırır. Bu çeşmeler halk 

tarafından "Kırkçeşme" olarak adlandırı

lır. Daha sonra Kanuni'nin yaptırdığı 

muazzam su tesisleri, büyük dedesi Fatih 

Sultan Mehmet'in yaptırdığı çeşmelerle 

birlikte "Kırkçeşme " olarak anılır. 
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SiNAN 

M
imar Sinan ömrünün son yıllarında şair ve nak
kaş Sa! Mustafa Çelebiye yazdırdığı, Tezkereler 
olarak adlandırılan ve 3 kitaptan oluşan eserler

de hayatını ve eserlerini anlatır. Tezkiretü'l Ebıüye kita

su tesisleriyle evrensel nitelikte eserler ortaya koymuş
tur. Koca Sinan'nın ortaya koyduğu eserler Balkanlardan 
Hindistan' a kadar bütün İslam coğrafyasında etkisini 
göstermiş tir. 

bında kendi ifadesiyle yapılarının "ila inti- ,--...-,.....-----.,....-...-= 
"Ben zavallı, Sultan Selim Han'ın saltanat 

gülbahçesinin devşirmesiyim. Kayseri san

cağından ilk kez onun zamanında oğlan ço

cuğu devşirilmişti ve devşirilen erkek çocuk

ların ilki de bendim. Acemioğlanları arasın

da, yaratılışımdaki düzgünlük sayesinde se

çilip dülgerliğe heveslendim ... " 

ha'iz-zaman ve inkırazıd-devam" yani " za
man tükenene ve dünya durana dek" ayakta 
kalacaklarına inancını dile getirir. 

Kendisim "nice tasarruf-u hassım (özel ma
haretim, uzmanlığım) vardır" diyerek anla
tan Sinan'ın su yapıları konusunda inşaat 
mühendisliğiıün evrensel önem taşıyan uy
gulamaları bulunmaktadır. Sinan'ın su yolla
rı, kemerierin yapısal özellikleri ve suyun ta
şınmasında kullanılan hidrolik esasların uy
gulanmasında gösterilen maharet ile Roma 
İmparatorluğu döneminden sonra 20.yy'a 
gelene dek inşa edilmiş en önemli su iletim 
sistemlerinden biridir. İnce matematik hesap
ları, denge sistemleri ve oranlarıyla Mimar 
Sinan, önemli boyutlarda ve nadir güzellikte
ki yapılada İstanbul' a su ulaştıran Kırkçeşme 

Hakkın bir lütfü imiş kabiliyet 

Kılup cehd eyledim tekmili sanat 

Huda şad eyleye ruh-i revanın 

İ de firdevs-i a'lada makamın 

Benim üstadımın kim aferin bad 

Beni neccarlıkta lıkdu üstad 

Yoluyla, sanatımla,hidmetimle 

Çalıştım ta tufUliyyet çağında 

Dahi akran içinde gayretimle 

Yetişdim Hacı Bektaş ocağından 
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MAGLOVA KEMERi 

K
ırkçeşme tesislerinde Alibey deresi üzerindeki 
Mağlova Kemeri bu su yolunun en güzel yapı
sıdır. Sinan, Tezkiretü'l Ebniye'de yaptığı su ke

merlerini sayarken bu kemerin okunuşu, Mağlova ya 
da Muğlova şeklindedir. Tezkiretü'l B ün yan' da ise bu 
kemerin adı Muallakkemer olarak geçer. Her önemli 
yapıyı Bizanslılara isnad eden tanınmış batılı yazarlar, 
önce bu yapıyı da Bizans eseri olarak kabul ederek Jus
tinyen Kemeri adını vermişlerdir. Ancak daha sonra bu 
kemerin tamamen bir Osmanlı yapısı olduğu anlaşıl
mıştır. 

Mağlova Kemeri'nin üst sıradaki dört ana kemerinin 
açıklıkları 13,45 m, alt sıradakinin açıklıkları ise 16,75m 
olup su kemerleri arasında dünyada uygulanmış en 
büyük açıklık niteliğindedir. Mimar Sinan, Mağlova 
Kemeri' nde; büyük su baskınlarında su basıncına karşı 
sadece gövde hacminin kütlesel ağırlığıyla karşı koya
cak şekilde bir yapı inşa etmek yerine karmaşık bir ge
ometri sistemi kullanmıştır. Duvar payandalarmı aşağı 
doğru inceiterek duvar üzerindeki su basıncını mini-

muma indirecek prizmatik bir yapısı ile Mağlova Ke
meri alışılmış su kemerlerinin biçimlerinin dışındadır. 
Mağlova Kemeri sade ve yalın bir taş yapının bir deha
nın elinde nasıl muhteşem bir sanat eserine dönüştü
ğünü göstermesi bakımında da önemlidir. Bu narinlik
te bir kemerin deprem ve rüzgardan zarar görmemesi 
büyük bir mühendislik eseridir. Roma ve Helenistik 
dönemde kemerler aşağıdan yukarıya genişlikleri sabit 
tutulmuş bu yüzden de yıkılmışlardır. Bugün bilim 
adamlarının ortak düşüncesine göre eğer Mimar Sinan 
sadece Mağlova kemerini yapmış olsaydı yine aynı 
şöhreti kazanırdı. 

"Emr-i şahiylekılub su yollarına ihtimam 

Hızr olub ab-ı hayatı 'aleme revan" 

(Padişah buyruğu ile su yollarına özen gösterdi 
Hızır gibi yetişip hayat suyunu halka sundu)* 

*Mimar Sinan'ın türbe ki tabesinden iki mısra. 
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KIRKÇEŞME Su YOLU 

KlRlK KEMER (KOV UK KEMER) 

3 Katlı 207 ın (cephe uzunluğu) uzunluğunda 35 
ın yüksekliğindedir. 1. katının Geç Roma Devrin
de Valens veya Theodosius tarafından yapıldığı 
sanılmaktadır. Osmanlılar 16. yüzyılda kemerie
rin hepsini sivri kemer yapmışlardır. Kırık Ke
ıner'de 14 adet sivri, 33 adet dairesel kemer mev
cut olup 1. katın dışındaki kemerierin Mimar Si
nan' ın eskisi ile uyumlu bir şekilde yaptığı sanıl
maktadır. Bunun en önemli kanıtı Romalıların 
yaptıkları kemerierin hepsinin genişliklerinin alt
tan yukarıya doğru eşit olduğu görülmüştür. 
Halbuki bu keınerde altta 7 ın yukarıda 3,30 ın 
genişlikte yapılmıştır. Yaya yürüyüş güzergahın
da 113 cm genişliğinde 220 cm yüksekliğinde ya
rıçapı 55 cm olan kemerler mevcuttur. Cephede 
üst gözlerin açıklığının 3, 88 ın ile 5,27 ın arasında 
değişmektedir. Üstteki galeri 55x175 cm ebatla
rındadır. 
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KIRKÇEŞME Su YOLU 

UZUN KEMER 

İki katlı 711 m uzunluğunda ve 25 m yüksekli
ğindedir. Üst katta 50 alt katta 47 et kemer vardır. 
Üst galeri 60x175 cm ebatlarındadır. Kemerlerin 
açıklıkları üstte 4,50 altta 5,33 m arasındadır. Alt 
kat kemerleri yer yer payandalada takviye edil
miştir. 
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BAŞHAVUZ 

Mimar Sinan'ın Kırkçeşme suları sisteminin 
önemli eserlerinden biridir. Doğu (Büyükbent, 
Kirazlı Bent ile Paşa deresi katması) kolu ile Batı 
(Ayvad Bendi ve diğer katmalar) kolunun birleş
me yeridir ve çökeitme havuzu gibi işlem görür. 
Y üksekten dökülen doğu koludur. Silindir şeklin
deki yapının su derinliği 2 m, çapı yukarıdan iti
baren 13, 83 m, 9, 80 m, 7,9 8  m dir. Duvar kalınlığı 
da yukarıdan itibaren 1,14 m, 3,09 m, 4,05 m olup 
toplam derinlik 14 m dir. 
Giriş ve çıkış galerileri dar ve yüksektir. Tezkire
tü'l Bünyan'da Sinan; "Ol havz ki mecmaü'l en
hardır. Zir-i zeminde binası temeli ile şöyle müla
haza oluna ki Galata Kulesin'cedir" diyerek ha
vuzun büyüklüğünü ve yüksekliğini anlatmakta
dır. Aynı yerde şöyle bir ifade daha vardır: 

O havz-ı mehveş ve lıı/.b-ı müdevver 
Olur bağı cinanda lıavz-z kevser 

Mehveş: ay gibi 1 Hub: güzel/ Mi.idevver: daire şeklinde 1 
Bağı cinan: cennet bağı 
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KIRKÇEŞME SİSTEMİNİN BENTLERİ 

Kırkçeşme tesislerinde 4 bent bulunmaktadır. Tesisler inşa edilirken sular derelere bir bağlama yardımıyla yüksel
tildikten sonra yan taraftan önüne ızgaralar konmuş, bir su alma yapısı vasıtasıyla sular alınmıştrr. 

KARANLlK BENT 

(TOPUZ BENDi, KÖMÜRCÜ BENT, II.OSMAN BENDİ) 

Balgat ormanındaki Taşlı dere, Bataklı dere, Ihlamur de
resi, Kızlarağası deresinin meydana getirdiği topuzlu de
resi üzerindedir. Belgrat deresi vasıtasıyla Büyükbent'i 
beslemektedir. Genç Osman döneminde (16 1 8- 1622) inşa 
edilmiştir. 

Yapun Yılı 
Uzunluk 
Derinlik 
Kret Genişliği 
Taban Genişliği 
Drenaj Alanı 

1620 
64,50 m 

7,60 m 
5,20 m 

5,90-7,90 m 
4,56 km2 
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BÜYÜKBENT 
(BELGRAT BENDİ) 

KlRKÇEŞME SU YOLU 

Belgrat deresi üzerindedir. İstanbul'un su rezervini artır
mak için inşa edilmiştir. İlk kez Geç Roma devrinde ya
pıldığı iddia edilen bent sırası ile Fatih Sultan Mehmet, 
Kanuni Sultan Süleyman, III. Ahmet, I. Mahmut zama
nında tadilat görmüş ve 1900 yılında Il. Abdülhamit za
manında ikinci bir kademe eklenmiştir. 

Yapım Yılı 
Uzunluk 
Derinlik 
Kret Genişliği 
Taban Genişliği 
Drenaj Alanı 
Verilen Su Miktarı 

1724 
84,50 m 
12, 15 m 
2,30 m 
9,70 m 

: 6,93 km2 
: 250 lüle 
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KİRAZLI BENT 

Belgrat ormanında Büyük Kavakhclere ile Kavaklıgöl de
resinin birlereşek meydana getirdiği Kirazlı dere üzerin
dedir. Sultan II. Mahmut zamanında (181 8-1839) inşa 
edilmiş tir. 

Yapıın Yılı 
Uzunluk 
Derinlik 
Kret Genişliği 
Taban Genişliği 
Drenaj Alanı 
Verilen Su Miktarı 

1818 
59,45 m 
10 ,2 8  m 
7 ,15 m 
9,00 m 

: 2 ,84 km2 
56 lüle 
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AYVAD BENDi 

Ayvad deresi üzerindedir. Bu dereyi Eşek deresi ve Göl
ler deresi beslemektedir. Sultan III. Mustafa döneminde 
(1757-1774) inşa edilmiştir. 

Yapım Yılı 
Uzunluk 
Derinlik 
Kret Genişliği 
Taban Genişliği 
Drenaj Alanı 

KAYNAKÇA 

1765 
65 ,80 m 
1 2 ,30 m 

5,30-6,90 m 
8,4 2  m 

2,00 km2 

İstanbul'un Osmanlı Dönemi Su Yolları 1 ProfDr. Kazım Çeçen 
İSKİ Yayınları · İstanbul 2000 
Osmanlı Su Medeniyeti Uluslar arası Senıpozyunı Bildiler Kitabı 
İSKİ Yayınları- İstanbul 2000 
Taksim ve Hamidiye Suları 1 ProfDr. Kazım Çeçen 
iSKi Yayınları· İstanbul1992 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu 16.yy Teknolojisi 
ISKI Yayınları- Istanbul 2000 
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