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 ERYÜZÜNÜN tamâmı-
nın ya da bir kısmının 
aktarıldığı haritalar, 
yeni coğrafyalar ve yeni 
kaynaklar bulma arzusuy-

la hareket eden insanoğlunun keşfetme 
duygusuyla ortaya çıkmış ve uygarlığın 
gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca 
haritalar, çizildiği dönemin coğrâfî 
değerlerini ve estetik beğenilerini de 
yansıtmaktadır.1 ürk haritacılığında bir 
dönüm noktası olan îrî eis, Atlantik 
haritasıyla ve Kitâb ı Bahriyye adlı ese-
riyle bir şâheser meydana getirerek ha-
ritacılık çalışmalarında çığır açmıştır.2 

smanlı’da, birçok konuda yapılmış 
haritalardan biri de su yolları harita-
larıdır. Bu haritalar, su medeniyetinin 
izlerini görsel anlamda en iyi biçimde 
sunan kaynaklardır. Su yapılarını, yer-
lerini ve yolun geçtiği yerlerde yer alan 
mülk sâhiplerini öğrenmemiz bakımın-
dan değeri ölçülemez yazılı ve görsel 
zenginliği olan kaynaklardır. Kentlerin 
târihsel topografyasının öğrenildiği, 
geçirdiği değişimlerin belirlendiği bu 

haritalar, pro elendirmenin önemini de 
bizlere göstermektedir.

Fetihten sonra İstanbul’da başla-
tılan büyük iskân ve ürk İstanbul’un 
oluşturulması, İstanbul’da yeni îmar 
faâliyetlerini başlatmıştır. İstanbul’daki 
bu yapılanma, su sorununun oluş-
maması için eski yolların onarımı ve 
yeni yolların yapımını gerektirmiştir. 
İstanbul’un fethinden sonra Fâtih Sul-
tan Mehmed, pâyitahtın su şebekesini 
elden geçirtmiş, böylece ’li yıllara 
dek Bizans’tan kalan şebeke ağı işler 
durumda tutulmuştur.3 Kuruluşundan 
beri İstanbul’un en mühim sorunların-
dan biri, su sorunudur. Bu amaçla şehre 
sur dışında bulunan kaynaklardan su 
getirilmiş ve bu su kaynaklarını ve yol-
larını gösteren birçok harita çizilmiştir.4 

Köprülü Kütüphânesi’nde Köprülü 
Su olları’nın isâle ve şehir içi dağıtı-
mını gösteren  harita bulunmaktadır.5 

alışmamızın kaynağı K VKF V-
SK  numara ile kayıtlı olan harita 

6  yılına âit olup  cm ebatla-
rındadır. Su yollarının belirtildiği harita, 

şehrin dışında bulunan Karaahmedli 
karyesi ve yanında yer alan Deli Birâder 

eşmesi ile başlayarak avuk azarı, 
Vâlide amamı ve Köprülü Medrese-
si’nde son bulmaktadır.7 

Bu haritada belirtilen su yolu sıra-
sıyla  Karaahmedli köyü, Deli Birâder 

eşmesi, Kadıyakuplu köyü, Mazul 
Kemer, Avas köyü, asan fendi tarlası, 
Fethiye deresi, Müderris karyesi, sman 

aşa’nın evi, ürcü çiftliği, urunçlu 
Suyu Kemeri ifos çiftliğinden gelir 8, 

usuf fendi tarlası, opçular köyü, 
Veli Bey bahçesi, Kasım Ağa çiftliği, 

dirnekapı, Mihrimah Sultan âmii, 
Muhammed Ağa’nın yeni çeşmesi, Kara 

avuş’un bahçesi, Solak üseyin men-
zili, Kara ümrüğü binâsı, Mustafa Ağa 

eşmesi, Malta yolu, Karaman rgat-
lar  amamı, Şekerci an, Fâtih âmii 
Medresesi ve Büyük Karaman’da attar 
dükkânının yanından Bozdoğan Keme-
ri’ne, oradan da Bayezid âmii karşı-
sındaki Kuşbazlar içinde bulunan su 
terâzisinden Kara Mustafa aşa ürbesi, 

âzi Sinan aşa ürbesi, Ali aşa âmii, 

Y

MS 330 yıllarında imparator I. Konstantin onuruna yedi tepeli İstanbul’un ikinci tepesine 
yapılan ve sonradan semte adını veren Çemberlitaş sütunu.
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lçi an ve lçi an’dan iki kola ayrıla-
rak biri Köprülü Medresesi’ne ve oradan 
da Vâlide amamı’na giderken, diğer 
kol avuk azarı’na ve avuk azarı’nda 
bulunan eni eşme’ye gitmektedir.9 

KÖPRÜLÜ SUYU

Köprülü Suyu, Sadrazam Köprülü Meh-
med aşa’nın hayrâtına su temin etmek 
için yapılmıştır. alkalı sularının gerek 
isâle gerekse debi bakımından büyük-
lerinden olup şehir dışındaki kısmı  
km’dir. Kaynağı Büyükderbent civârın-
da Karaahmetli çiftliği merasındadır. 

zuncaova deresi boyunca güneye doğru 
gelen isâle hattı, Mazul Kemer’in sol 
tarafından geçip Beylik ve Süleymâniye 
su yollarına paralel olarak onlara yakın 
bir noktadan dirnekapı civârında şehre 
girer. Daha sonra Karagümrük, Bozdo-
ğan Kemeri, Bayezit, Divanyolu güzer-
gâhı ile emberlitaş a varıp Köprülü 
hayrâtına, Vezir an’a ve civardaki iki 
çeşmeye su verir.10 Köprülü su yolları, 

 yılları arasında tamamlanmış, 
ancak bazı katmalar oğlu Fâzıl Ahmed 

aşa döneminde yapılmıştır.11

MAZUL KEMER (MAZLUM KEMER)

Mahmutbey ile Atışalanı, yâni Avasköy 
arasındaki çizginin orasından  m 
kadar kuzeyde zuncaova deresi üze-
rinde bulunmaktadır. Bu kemer, alkalı 
Suları’nın ilk kemeridir. Kemerin üst 

kotu denizden yaklaşık  m yüksek-
liktedir. Fâtih Sultan Mehmed zamâ-
nından beri sarayın suyunun bu kemer 
üzerinden geçtiği kayıtlıdır.12 İncelemiş 
olduğumuz su yolu haritasında, Mazul 
Kemer olarak belirtilen çizimde kemer 
üstte , altta ise  gözden oluşmaktadır. 
Ayrıca kenarlarda da ’er küçük göz bu-
lunmaktadır.13  Kâzım eçen, yazısında 
Mazul Kemer’in üstte  ve altta da  göz 
olduğunu kemerin boyunun da  m 
olduğunu belirtmektedir. Ancak toprak 
dolmasından dolayı ölçümün tam yapı-
lamadığını da ayrıca belirtmiştir. Mazul 
Kemer’in İstanbul’un en eski yapıla-
rından biri olma ihtimâli yüksektir.14 

yüp’ün yukarılarında yer alan Mazul 
veya Mazlum Kemeri, eç oma rken 
Bizans dönemi su sisteminin bir parçası 
olarak yapılmış, ürk döneminde de 
yeni su şebekesine bağlanmıştır.15 

AVASKÖY VE AVASKÖY KEMERİ

Atışalanı’nda, eski adıyla Avasköy ola-
rak bilinen yerdir.16 Bu bölgenin en eski 
ahâlisi itros senler  ve Avas Atışa-

lanı  adlarıyla kurulan köylerde yaşa-
yan umlardır. senler veya Atışalanı 
köyleri, Bizans devrinden İstanbul’un 
fethine kadar Bizans köyleri olup 
Bizans İmparatorluğu’na türlü tarım 
ürünleri yetiştirerek ekonomik katkıda 
bulunmuşlardır. erleşim yerinin adı 
olan Avas, ’den sonra değiştiri-
lerek Atışalanı ismini aldı.17 ski ha-
ritalarda Avasköy Kemeri veya ılanlı 
Kemer diye anılan bu kemerin üzerin-
den Süleymâniye ile Beylik sularının 
künkleri geçer. Kemer, Mîmar Sinan 
yapısıdır. Sinan’ın yaptığı su kemerleri 
arasında gerek ezkiretü’l Bünyan 
ve gerekse ezkiretü’l bniye’de, 
Avasköy Kemeri’nden bahsedilmekte-
dir.18 Su yolu haritasında ise Avasköy, 
toplu hâlde bulunan hâneler, çeşme ve 
ağaçlar ile çizilmiştir.19 

MÜDERRİS KÖY

Metris iftliği adıyla anılan yerin Fâtih 
Sultan Mehmed tarafından hocası, 
müderris Alâeddin ûsî’ye verildiği 
ve bundan dolayı da buranın adının 

Şehre ihtişamlı 
kemerler vâsıtasıyla 

getirilen sular, 
birer su köşkü 

ya da su saraycığı 
niteliğindeki meydan 
çeşmelerinden halkın 
her türlü ihtiyâcına 

sunulurdu.
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Müderris köyü olarak anıldığı bilinmek-
tedir. Kâzım eçen, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi’nde yazmış 
olduğu Avasköy Kemeri maddesinde, 
Müderris köyünün yeni haritalarda, 
hatta . yüzyıl haritalarında dahi 
belirtilmediğini,  târihli opkapı 
Sarayı’nda yer alan haritada Müderris 
köyünün, Avasköy’ün, yâni Atışalanı 
yanında çizildiğini belirterek Müderris 
köyünün de Metris iftliği olduğunu 
söylemektedir.20 Su yolu haritasında 
Müderris köyü, toplu hâlde bulunan 
hâneler ve Avasköy’den daha fazla ağaç 
ile çizilmiştir.21

SU KEMERLERİ

Su kemerleri, iki yüksek arâzi arasında 
alçak seviyedeki vâdî, akarsu gibi engel-
lerden suyu aşırmak amacıyla eş yük-
seltideki iki nokta arasını bağlayan, pâ-
yeler ve kemerler üzerinde yükseltilmiş 
köprülerdir.22 Su yollarının gerektirdiği 
su köprüleri arasında Mağlova Kemeri, 
İstanbul çevresinde bulunan benzerleri 
arasında mîmârî bakımdan en önem-

lisidir. Şehre bu sûretle getirilen sular 
birer su köşkü ya da su saraycığı niteliği 
taşıyan meydan çeşmelerinde halkın 
maddî, mânevî ve estetik ihtiyaçlarına 
sunulurdu.23

ÇİFTLİKLER

Köprülü Su olu’nu gösteren haritada 
belirtilmiş olan ürcü çiftliği ve Kasım 
Ağa çiftliği, etrâfı kapalı ve içinde evle-
rin bulunduğu şekliyle gösterilmiştir.24  

TOPÇULAR KÖYÜ

Su yolu haritasında opçular karyesi, 
bir kısmı servi olan çok sayıda ağaç, ve 
evler ile resmedilmiştir. vlerin olduğu 
yerde etrâfı çevrili bir yapı topluluğu 
da bulunmaktadır. Muhtemelen burası 
da aynı şekilde çizilen yerler gibi çiftlik 
olabilir.25

MİHRİMAH SULTAN CÂMİİ

dirnekapı semtinde suriçinin en yük-
sek tarafındadır.  yılları ara-
sında inşâ edilen eser  câmi, medrese, 
çifte hamam, çok sayıda dükkân, sıbyan 
mektebi, çeşme ve türbeden müteşekkil 
bir külliyedir.26 Ayrıca dirnekapı Mih-
rimah âmii,  m râkımla Suriçi’nin 
en yüksek yeri kabul edilmektedir. 

LÖKÜNCÜLER

Kireç, zeytin yağı, pamuk, yumurta 
akının karıştırılmasından elde edilen ve 
kırık, çatlak çanak çömlekleri, künkleri 
birleştirmekte kullanılan macuna lök 
denmektedir. Bu işi yapanlara da lökün-
cü adı verilir. ecip Bey aritası’nda da 
bu sokak görülmektedir.27

dirnekapı surlarının altından 
geçerek öküncüler’e ve oradan da Mu-
hammed Ağa’nın yeni çeşmesine gelen 
su, Kara avuş bahçesine gitmektedir. 
Surlardan sonra yerleşim artık fazlalaş-
mış ve ev çizimleri de çoğalmıştır. Su 
yolu, Kara avuş bahçesinden sonra So-
lak üseyin menzilinden Kara ümrüğü 
binâsı önünden devam etmektedir.28

KARA GÜMRÜĞÜ

Fatih ilçesine bağlı bir semt olan Kara-
gümrük  dirnekapı surları ve Vatan, 
Akşemseddin, avuzselim ve Draman 
caddeleriyle çevrilmiştir. Karagümrük 
adı, vaktiyle dirnekapı yanında gümrük 
merkezinin bulunmasından kaynaklan-
maktadır. dirne ve Avrupa yönünden 
İstanbul a girenlerin gümrük kontrolleri 
burada yapılmaktaydı.29 Bu giriş çıkışlar 
kara tarafından olduğu için bu havâli, 
Kara ümrüğü adını almış ve zamanla 
semtin adı Karagümrük olarak kal-
mıştır. Bu muhit, vaktiyle İstanbul’un 
seçkin bir yeri olmuş, hatta  çeşit 
gül ve  çeşit lâlesi olan acı Şükrü 
Bey de burada ikâmet etmekteydi.30 Ka-
ragümrük semti, kuruluşundan îtibâren 
önemli bir güzergâh olan Mese olu 
üzerinde ve yolun başlangıç noktasında 
yer almaktadır. Karagümrük’ün önemi, 
fetihten sonra da devam etmiştir. Su 
yolu haritasında Kara ümrüğü binâsı, 
geniş bir yapı olarak çizilmiş ve giriş 
kısmı da diğer yapılardan farklı betim-
lenmiştir.31 

Kara ümrüğü’nden aşağı doğru 
inen su, bir mektebin ve iki mescidin 
önünden geçerek sâbık Ayasofya müte-
vellisi olan Mustafa Ağa’nın, duvarında 
su terâzisi olan çeşmesi önünden geç-
mektedir. Malta yolundan devam eden 
su yolu, Karaman amamı’na doğru 
devam eder.32

KARAMAN HAMAMI (KÜÇÜK KARAMAN 
HAMAMI-IRGATLAR HAMAMI)

rgatlar amamı ismiyle de bilinen Ka-
raman amamı, Fâtih âmii civârında 
bulunan Şekerci anı arkasında Malta 
çarşısı ile Başimam sokağının birleş-
tiği köşede ve edi mirler türbesinin 
karşısında bulunmaktaydı.  yılında 
meydana gelen depremde hasar alan 
hamam,  büyük Fatih yangınında 
yanmış ve  yılında da yıktırılmıştır. 

Küçük Karaman amamı,  

J. C. Bentley / W. H. Bartlett, Valens su kemeri. 
Wellcome Koleksiyonu.
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târihleri arasında Fâtih âmii’nin inşaatı 
sırasında yaptırılmıştır. vliyâ elebi, 
Seyahatnâme’sinde bu hamamın ırgat-
ların her gün boy abdesti alarak çalış-
ması için  gün gibi bir sürede yaptı-
rıldığını belirtmektedir.33  Ayrıca elebi, 
İstanbul’da inşâ ettirilen ilk hamamın da 
Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırı-
lan rgatlar amamı olduğunu belirt-
mektedir.34 aritada hamam, iki kubbeli 
olarak ve Şeker an’a bitişik olarak çizil-
miştir.35 ünümüzde hamamın yerinde 
yeni bir binâ bulunmaktadır.

ŞEKERCİLER ODASI (ŞEKER HAN)

İstanbul hanlarının toplanmış olduğu 
Bayezit minönü emberlitaş üçge-
ninin çok dışında kalan Şekerci anı, 
İslambol caddesinde, Malta arşısı 
sokağı köşesinde bulunur. Kitâbesiz olan 
yapının, yaptıranı ve mîmârı bilinme-
mektedir. Ancak Fâtih devri eseri olduğu 
yönünde de düşünceler bulunmaktadır. 

krem akkı Ayverdi, bu yapının, V. 
yüzyıl yapısı olmayıp V . yüzyıl yapısı 
olduğunu belirtmektedir. Arâzi yapısı 

ve etrâfında bulunan yollar dolayısıyla 
muntazam bir plana sâhip olmayan han, 
tek avlulu ve iki katlıdır. İkinci katın 
üstüne yeni bir kat ilâve edilmiştir.36 Su 
yolu haritasında ise han iki katlı ve çatı 
kaplı olarak çizilmiştir.37 Zemin katları 
depo, üst katları ise ticarethâne olarak 
kullanılan Şeker anı günümüzde şahıs 
mülkündedir ve sâdece bodrum katla-
rında demirciler tarafından kullanılan 
dükkânlar bulunmaktadır. st katlar 
ise kullanılmamakta, han kapsamlı bir 
bakım çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. 

FÂTİH CÂMİİ

Fâtih Sultan Mehmed, kendi adına 
yapılan bu câmi ve külliye binâları için 
şehrin ortasında Bizans’ın büyük değer 
verdiği niki avârî agioi Aposto-
loi  Kilisesi’nin yerini özellikle seçmiş 
görünmektedir. Fâtih âmii ve Külliye-
si, bütün yapıları ile günümüze kadar 
topluca korunamamıştır. Bâzı elemanlar 
tamâmen kaybolduğu gibi bâzılarının 
arasına da . yüzyıl sonlarından îtibâ-
ren yapılan binâlardan dolayı külliyenin 

kendine has tertîbi bozulmuştur.38 Su 
yolu haritasında Fâtih âmii  etrâfındaki 
medreseleri, Fâtih Sultan Mehmed’in 
türbesi ve dış avluda bulunan ağaçları ile 
çizilmiştir.39

BOZDOĞAN KEMERİ

oma imparatoru Valens zamânında 
 büyük su sıkıntısı çeken 

şehre su taşımak amacıyla yeni kemer-
ler yapıldığından bahsedilmektedir. 

ıkılmış kısımlarıyla ortalama  
metre uzunluğunda olan Bozdoğan 
Kemeri’nin erken Bizans döneminde 
daha da uzun olduğu tahmin edilmek-
tedir. Su, eskiden kemerin üzerindeki 
açık bir kanaldan geçirilirken, sonraları 
kemere künk, daha sonra da demir boru 
döşenmiştir.40

Fâtih âmii’nin râkımı  m’dir. 
Bozdoğan Kemeri’nin ayakta kalan 
kısmının kuzeybatı ucunun râkımı  
m’dir. üneydoğu ayağı ise  m râ-
kımdadır. İki uç arasında  m fark olup 
su akışı bu sâyede soldan sağa gerçek-
leşir. Bozdoğan Kemeri,  tepenin  ve 

Fâtih Câmii.
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 olarak işâretlenen Bayezit ve Fatih 
tepelerini birbirine bağlar. Aralarındaki 
vâdîden Atatürk bulvarı akıp geçer. Vâ-
dînin râkımı kemerin hemen kuzeyinde 

 m, hemen güneyindeyse  m’dir. 
âni kemerler, bu noktada su akışını 

ortalama  m kadar yükselterek 
zemindeki bombe farkını yok eder.41

Fâtih âmii medrese duvarları altın-
dan geçen su yolu, Büyük Karaman’dan 
ilerlemektedir. Büyük Karaman’daki 
attar dükkânı altından Atpazarı’na ve 
oradan da Bozdoğan Kemeri’ne devam 
eden su yolu, ski Saray duvarı köşe-
sinden Kuşbazlar mevkiine ve oradan 
da Bayezid âmii altından Kara Mus-
tafa aşa ürbesi ve âzi Sinan aşa 
Medresesi önünden, Sultan . Baye-
zid’in sadrazamlarından olan ve ökçay 
Savaşı’nda şehit düşen Atik Ali aşa 
Külliyesi’ne42 doğru bir hat üzerinde 
gitmektedir. Buranın önünden geçen su 
yolu, lçi an’a doğru ilerler.43

ELÇİ HAN

emberlitaş’ın karşısında lçi anı 
adında, smanlılar zamânında ya-
bancı elçilerin misâ r edildiği büyük 
bir han bulunmaktaydı. . yüzyılda 
harap durumda olan bu han, Matbaacı 
lakabıyla tanınan sman Bey tarafından 

 yılında yıktırılarak yerine bir site 
inşâ ettirilmiştir. akın târihlerde bu 
site de yıktırılmıştır. V . yüzyılda lçi 

an’a gelerek burada konaklayan Al-
man seyyahlar, bu hanı yaptıran kişinin 

emberlitaş’ın dibinde bir câmi yaptı-
ran Ali aşa olduğunu yazarlar.44 Büyük 
bir alanı kaplayacak şekilde çizilen lçi 

an’dan sonra iki kola ayrılan su yolu-
nun bir kolu Köprülü Medresesi’ne ve 

oradan da Vâlide amamı’na giderken 
diğer kol ise avuk azarı’na gider ve 

avuk azarı önündeki çeşmede son 
bulur. Ayrıca haritada Dikilitaş adıyla 

emberlitaş da belirtilmiştir.45 

DİKİLİTAŞ (ÇEMBERLİ)

oma İmparatorluğu’nun son döne-
mine âit olan emberlitaş günümüze 
kadar gelmeyi başarmış bir anıttır. 

ivardaki yangınlar yüzünden kararan 
anıt, fetihten sonra da varlığını sür-
dürebilmiştir. Bu anıt, Dikilitaş veya 

avuk azarı Anıtı olarak adlandırıl-
mıştır. Ancak çok geç târihlerde buraya 

emberlitaş demişlerdir. Batılılar ise 
buraya anıktaş demişlerdir.46 

Medeniyetimizde suyun önemini, 
buna bağlı olarak da vakıf kültürü-
nün ne denli geliştiğini ve geçmiş 
dönemlerde başka devletler tarafın-
dan yapılan yapıların onarılarak nasıl 
değerlendirildiğini bir yönüyle göste-
ren su yolları, geçmiş oldukları yerlere 
temizliği ve bereketi götürmüşlerdir. 
Bunun yanında su yolu güzergâhla-
rı üzerinde ürk İstanbul’unun en 
değerli damgalarından biri olan anıtsal 
çeşmeler yapılmıştır.47 V . yüzyılın 
ikinci yarısında yapılan bu haritanın 
günümüze uyarlanması epey güçtür. 
İstanbul’da yaşanan îmar faâliyetle-
ri, yıkımlar, gelişigüzel yapılaşmalar 
netîcesinde çok sayıda târihî eserimiz 
yok olmuş ya da ağır tahrîbe uğramış-
lardır. aritada belirtilen köylerin kent 
olduğu, çiftliklerin yüksek katlı ko-
nutlarla dolduğu ve gün geçtikçe daha 
da kalabalıklaşan bu kadim şehrimize, 
mîrâsımıza gereken değerin gösteril-
mesi elzemdir.

İstanbul’da yaşanan îmar faâliyetleri, 
yıkımlar, gelişigüzel yapılaşmalar netîcesinde 

çok sayıda târihî eserimiz yok olmuş
veya ağır tahrîbe uğramıştır.
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