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1517) halkanın önemli bir kısmı Kahire'
de emniyet ve asayişi koruma görevini yü
rütüyordu (Halil b. Şahin ez-Zahiri. s. 
11 6). ei-Melikü'I-Müeyyed Şeyh el-Mah
mud! ( 141 2-1421) askerlik sistemi üze
rinde ısiahat yaptıysa da getirdiği dü
zenlemeler kısa ömürlü oldu ve halkanın 
çöküşünü durduramadı. Bu konuda aldı
ğı tedbirlerin bir kısmı oğlu tarafından 
ilga edilirken Barsbay da ( 1422- 1438 ) 
Şeyh ei-MahmQdT'nin politikasına tama
mıyla son verdi ve o andan itibaren hal
ka önemini daha çok kaybetti. 

Memlükler zamanında Biladüşşamiy
ye halkası. bölgenin askeri gücü içinde 
sultan memlükleri karşısında devamlı 
güç kaybeden Mısır halkasından daha iyi 
bir konuma sahip bulunuyordu. Halil b. 
Şahin' in (ö . 873/1468). bu bölgedeki mer
kezlerde görev yapan halka mensupla
rının mevcudu hakkında verdiği rakam
lar bunu açıkça göstermektedir; mese
la Dımaşk'ta 12.000 . Halep'te 6000 iktalı 
halka askeri bulunuyordu. Suriye halka 
birlikleri de halkanın çöküşüne paralel 
olarak güç kaybına uğramışlar. fakat her 
şeye rağmen varlıklarını Osmanlı haki
miyetine kadar devam ettirmişlerdir. 
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HALKAU SULARI 

istanbul'un sur içi bölgesine 
içme suyu sağlayan 

e n eski tesisler. 
_j 

istanbul surlarının batısındaki Halkalı 
köyü ile kuzeybatısındaki Cebeciköy ara
sında kalan araziden çıkarak on altı ba
ğımsız isale hattı vasıtasıyla şehrin ihti
yacını karşılayan sulara Halkalı suları ve
ya "cevami-i şerlfe suları" denir. Fetihten 
önceki dönemlerde de şehrin sularının 
bu alandan geldiği bilinmektedir. İlk te
sislerin Geç Roma devrinde Hadrianus 
( 117- 138). ı. Konstantinos. Valens ve ı. 

Theodosios (379-395) zamanlarında ya
pıldığı hakkında çeşitli bilgiler bulunmak
tadır. Ayrıca Valens veya Theodosios ta
rafından Belgrat ormanlarından da şeh
re su getirilmiştir (bk. BÜYÜK BENT). 368 
yılında Valens'in yaptırdığı kabul edilen 
Bozdoğan Kemeri'nin üst kotu deniz se
viyesinden 61-62 m. yüksekliğindedir ve 
şehrin yüksek yerlerine ancak bu kemer 
üzerinden su akıtılır ; Belgrad ormanla
rından gelen sular ise 34 metrenin altın
daki yerlere dağıtılabilir. 

Geç Roma devrinde Bozdoğan Kemeri 
üzerinden geçen suların Halkalı suların
dan hangisi olduğu kesinlikle bilinme
mekle beraber, bunların Mahmutbey ci
varındaki Mazul (Mazlum) Kemer ve Ha
bipler ile Küçükköy arasındaki Kara Ke
mer ve Kumru lu Kemer üzerinden gelen 
suları oluşturduğu sanılmaktadır. Bi
zans'ın ilk devirlerinde şehir içerisinde 
birçok sarnıç inşa edilerek suların bol ol
duğu mevsimlerde depolama yapılmış 
ve ayrıca yağmur sularından da faydala
nılmıştır. VII. yüzyıldan itibaren şehri ku
şatanlar isale hatlarını tahrip ederek hal
kı teslime zorladıklarından su biriktirme 
ihtiyacı büyük önem kazanmış ve çok sa
yıda açık veya kapalı samıç yapılmıştır. 
Açık samıçiarın depoladığı su hacmi yak
laşık 700.000 m3 tutarında olup bunlar 
Aetius (Vefa Stadı), Aspar (Çukurbos
tan) ve Hagios Mokios (Altım ermer) sar
nıçlarıdır. Başta Yerebatan ve Binbirdi
rek olmak üzere kapalı samıçiarın top
lam hacmi ise 200.000 m3 civarındadır. 

Latin istilasında ( 1204) surların dışındaki 
tesislerle birlikte şehir su şebekesi de 
tamamen tahrip edildiğinden halkın su 

HALKAU SULARI 

Halkalı 

sularının 

isale planı 

1 
( 

~ ) 

;11 



ihtiyacı önemsiz bazı isatelerin dışında 
yalnız samıçiardan karşılanmıştır. İstan
bul'un fethinden sonra Fatih Sultan Meh
med'in emriyle eski su yollarının tamir 
ve tevsiine başlanmış. ayrıca yeni sular 
bulunarak isale hatlarına katılmıştır. Fa
tih tarafından tamir ve tevsi ettirilen Hal
kalı sularının , Mazul Kemer üzerinden ge
çen ve sonradan Beylik suyu adını alan 
su yolu ile Turunçluk. Fatih ve Şadırvan 
suları olduğu bilinmektedir. Halkalı sula
rına dahil olan sular şunlardır: 

Beylik Suyu. Mazul Kemer üzerinden 
Fatih Sultan Mehmed'in sarayına giden 
su yolu olup bu adı I. Mahmud devrinde 
(ı 730- ı 754) tamir ve tevsi edildikten son
ra almıştır. Bir Roma kemeri olan Mazul 
Kemer ile Atışalanı. Taşlıtarla (Gazios
manpaşa). Edirnekapı yönünden gelerek 
Bozdoğan Kemeri üzerinden geçip sara
ya giden bu su yolunun ilk defa Fatih ta
rafından yaptırııdığı, Millet Kütüphane
si'nde bulunan 1 584 tarihli bir haritada 
Mazul Kemer'in üzerine yazılmış olan. 
"Büyük kemerdir ki Sultan Mehmed Han 
-tabe serahu- hazretlerinin zamanından 
beri saray-ı amirelerinin suyu üstünden 
cMdir" ibaresinden öğrenilmektedir. Da
ha sonra I. Mahmud tarafından yeni su 
kaynakları ilave ettirilen tesisin birçok bö-

lümü tekrar inşa edilmiş ve oldukça iyi 
bir haritası yaptırılmıştır. Şebeke Ayasaf
ya imareti'nde ve Topkapı Sarayı'nda son 
bulur; kaynağı Mahmudiye (Kalfaköy. gü
nümüzde Mahmutbey semti) civarında
dır. Aypah deresi ve Mazul Kemer'den 
geçerek Atışalanı'ndaki kubbeye, oradan 
Mimar Sinan yapısı Avasköy (Tekkemer) 
ve Ali Paşa kemerleri üzerinden geçtik
ten sonra Taşlıtarla kubbesine. ardından 
Topçular. Edirnekapı. Karagümrük, Fa
tih Camii, Bozdoğan Kemeri, Beyazıt, 
Reşid Paşa Türbesi, lrgatpazarı, Atik Ali 
Paşa Camii. Sultan Mahmud Türbesi, Top
raksokak yönüyle Bab-ı Hümayun'un bi
tişiğindeki teraziye, buradan da Ayasaf
ya Camii ile sebil ve imaretine su verdik
ten sonra Topkapı Sarayı'na girer; toplam 
otuz yedi yere su dağıtır. 

Turunçluk (Turunçlu) Suyu. Fatih Sul
tan Mehmed tarafından getirtilen bu 
suyun kaynağı Ayvalıdere civarında Ali 
Paşa Kemeri diye bilinen kemerin yakı
nındadır. Mevlanakapı'dan şehre girer; 
Haseki civarındaki teraziden çeşitli yön
lere dağılır ve yirmi dokuz yere su verir. 

Fatih ve Şadırvan Suları . Fatih suyu 
diye anılan ve fetihten hemen sonra yap
tınldığı bilinen su yolunun kaynağı Taşlı
tarla yakınındaki Demirkapı civarındadır. 

Halkalı sula rının en büyüğü olan Süleymaniye su yollarından alınan suyun Süleymaniye Külliyesi 'nde dağıtımını gösteren 
plan (Çeçen, s. 92) 
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Topçular. Çayırağzı, Edirnekapı. Atikali
paşa. Nişancı , Hafızpaşa yoluyla bir kolu 
Sultanselim'e gelir, bir kolu da Fatih Ca
mii'ne ve oradan geçtiği Bozdoğan Ke
meri üzerinden Beyazıt Meydanı'ndaki 
masiağa ulaşır. Halkalı sularına dahil olup 
Fatih tarafından yaptırılan diğer bir su 
yolu ise Şadırvan suyudur. Kaynağı Kü
çükköy'ün kuzeyinde olup Küçükköy ve 
Kartaltepe'yi takiben Rami ve Topçular'
dan geçerek Edirnekapı civarında Fatih 
suyuna katılır. Eskiden Fatih Camii şadır
vanına kadar ayrı bir isale hattının bulu
nup bulunmadığı hakkında yeterli bilgi 
yoksa da adını buradan aldığı sanılmak
tadır. Fatih ve Şadırvan sularından top
lam altmış iki yere dağıtım yapılır. 

Bayezid Suyu. Halkalı sularının büyük
lerindendiL ll. Bayezid tarafından yaptı
rılmış olup Cebeciköy'ün güneyinde Ki
reçhane ve Valide dereleriyle Koyundere 
kenarındaki üç ayrı kaynaktan çıkar ve 
birçok katmayı da aldıktan sonra Küçük
köy'ün hemen batısından geçerek Taşlı
tarla civarında büyük kolla birleşip Edir
nekapı'nın güneyinden şehre girer. Ka
ragümrük-Fatih Camii yolu ile Bozdoğan 
Kemeri üzerinden geçerek Beyazıt Camii 
karşısında İstanbul Üniversitesi'nin mer
kez binasının bahçe duvarı üzerinde bu
lunan kubbeye ulaşır. istanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğü Arşivi'ndeki istanbul su
larıyla ilgili Vakıf Deiteri'nden. Beyazıt 
Camii ve Kapalıçarşı dahil toplam altmış 
üç yere su dağıttığı anlaşılmaktadır. 

Mahmud Paşa ve Laleli Suları. Mah
mud Paşa suyu sonradan Laleli (lll. Mus
tafa) suyu ile birleştirilmiştir. Fatih Sultan 
Mehmed'in sadrazamı Mahmud Paşa ta
rafından bugün Nuruosmaniye Camii ci
varında bulunan cami ve hayratına su ge
tirmek için yaptırılmıştır. Başka su ile 
birleştirildiğinden ilk kaynağının nerede 
olduğu bilinmemektedir; birleştirilme

sinden sonraki kaynağı ise Bayrampaşa 
dolaylarındadır. Fatih suyu gibi bu suyun 
da önceleri Bozdoğan Kemeri üzerinden 
geçtiği tahmin edilir. Hisaraltı. Sarma
şık, Safalıbostan. Kabakulak. Eskialipa
şa, Emlrbuharl, Hoca Evliya mahallesi, 
Kanlıbostan, Karataş. İskender Paşa Ca
mii, Devehanı, Saraçhanebaşı. Amca Hü
seyin Paşa Medresesi, İbrahim Paşa Ha
mamı. Şehzadebaşı Karakolu. Çukurçeş
me Meydanı ve Laleli Camii'nin imaretiy
le hayratına su verir. Çukurçeşme Mey
danı'ndaki teraziden ayrılan kol ise Ace
moğlu Hamamı, Vezneciler, Sabuncu Han, 
Beyazıt Meydanı , Kürkçüler Kapısı. Çar
şıoğlu Kapısı. Kalpakçılarbaşı. Nuruos-
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Halkalı sularının ilk kemeri olan Mazul Kemer ile Mimar Sinan'ın yaptığı Avasköy Kemeri 

lometredir. Kaynağı Büyükderbend civa
rında Karaahmetli Çiftliği merasındadır. 
Uzuncaova deresi boyunca güneye doğ
ru gelen isale hattı, Mazul Kemer'in sol 
tarafından geçip Beylik ve Süleymaniye 
su yollarına paralel olarak onlara yakın 
bir noktadan Edirnekapı civarında şehre 
girer. Daha sonra Karagümrük, Bozdo
ğan Kemeri, Beyazıt, Divanyolu güzergii
hı ile Çemberlitaş'a varıp Köprülü hayra
tına, Vezirhan'a ve civardaki iki çeşmeye 
su verir. 

maniye yoluyla Mahmud Paşa Camii'ne 
ve hayratına ulaşır. Sistemin su dağıttığı 
yerlerin toplam sayısı yirmi dokuzdur. 

Koca Mustafa Paşa Suyu. IL Bayezid 
ve Yavuz Sultan Selim'in sadrazaını Koca 
Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
İsale hattı çok kısa olan bu su yolunun 
kaynağı Bayrampaşa'da yahudi maşatlı
ğı civarındadır. Mevlanakapı, Takyeci ma
hallesi, Nişastacılar ve Uzunyusuf mahal
lesi yoluyla Akarca'ya ulaşarak Koca Mus
tafa Paşa Camii ve hayratında sonra erer; 
altı yere su verir. 

Süleymaniye Suyu. Kanuni Sultan Sü
leyman tarafından inşa ettirilen bu su 
yolunun yapılmasındaki esas amaç Sü
leymaniye Külliyesi'ne su getirilmesi ol
makla birlikte bu sistemden Şehzade Ca
mii'ne ve çeşitli yerlere de su verilmiş
tir. Halkalı sularının gerek isale hattının 
uzunluğu (50 kilometreden fazla), gerek
se debisi bakımından en büyüğüdür. isa-

1924 yılında vazılan eserlerde gösteri len 
Halkalı sularının yaz aylarındaki debileri 

Masura m'/gün 

Beylik <Fatih'in yaptırdığı 
ve ı. Mahmud'un 
tevsi ettirdikleriyle birliktel 80 520 

Fatih ve Şadırvan 32 208 
Turunçluk 40 260 
Mahmud Paşa ve Laleli 40 260 
Bayezid 64 416 
Koca Mustafa Paşa 16 104 
Süleymaniye 152 988 
Mihrimah 12 78 
Ebüssuüd 12 78 
Köprü lü 64 416 
Cerrah Paşa 16 104 
Sultan Ahmed 32 208 
Saray çeşmeleri 24 156 
Hekimoğlu Ali Paşa 40 260 
Kasım Ağa 12 78 
N uruosmaniye 12 78 

TOPLAM 648 4212 
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le hattı iki ana koldan oluşur. Bunlardan 
Aypah kolu, Mahmutbey'in güneyinde 
yer alan Papazköy'de (günümüzde Gü
neşli ci van) 100 m. kotundaki bir kay
naktan çıkarak Mazul Kemer, Atışalanı'n
daki Avasköy ve Ali Paşa kemerlerinden 
geçerek Taşlıtarla'daki kubbeye ulaşır. 
Çınar kolu ise Habipler'deki menbalar
dan çıkarak Kahveci Baba Kemeri, Kara 
Kemer ve Kumrulu Kemer'den geçip 
Küçükköy yakınındaki Taşlıtarla'da bulu
nan kubbede diğer kolla birleşir ve Edir
nekapı civarından şehre girerek Karagüm
rük, Fatih Camii. Bozdoğan Kemeri hat
tının sonundan 90 derece dönüp Esnaf 
Hastahanesi duvarından bugünkü Çocuk 
Kütüphanesi'nin duvarı üzerindeki mak
seme ve oradan da Süleymaniye Külliye
si'ne ulaşır. Yüzlerce katması vardır; sek
sen yere su verir. 

Mihrimah Suyu. Zincirli suyu da deni
len tesis, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı 
Mihrimah Sultan'ın Edirnekapı'daki hay
ratma su temin etmek amacıyla yaptırıl
mıştır. Topçular'da Uçarkatma'dan çıkıp 
Edirnekapı'dan şehre girerek Mihrimah 
Camii ve çevresindeki diğer hayratla Atik 
Ali Paşa (Zincirlikuyu) ve Nişancı Meh
med Paşa camilerine su verir. 

Ebüssuild Suyu. Şeyhülislam Ebüssu
ud Efendi tarafından yaptırılmıştır. De-

CerrahPaşa Suyu. llL Mehmed devrin
de (1595-1603) Sadrazam Cerrah Meh
med Paşa tarafından kendi hayratı olan 
ve adını taşıyan camiye su getirmek için 
yaptırılmıştır. Taşlıtarla'daki kaynağın

dan başlayarak Gümüşsuyu, Takyeci ve İl
yaszade mahalleleri, Topkapı, Hisaraltı , 

Çubizade, Karanfillibostan üzerinden Sa
ray Meydanı'na gelir; buradan bir kol Ba
ruthane Yokuşu başındaki maslağa, di
ğer bir kol Çiftemaslak, Macuncu, Kalen
der masiaklarından Molla Fenari masia
ğına ve oradan da Cerrahpaşa Camii'ne 
ulaşır. Bu sudan toplam on yere dağıtım 
yapılır. 

Sultan Ahmed Suyu. Sultan Ahmed 
Camii'nin inşası sırasında ı. Ahmed tara
fından yaptırılmıştır. Kaynağı lbpçular'
da olup Edirnekapı, Sarmaşık, Karagüm
rük, Fatih Karakolu arkasındaki kütüp
hane, Bozdoğan Kemeri. Beyazıt Meyda
nı , lrgatpazarı, Çemberlitaş, Fazlıpaşa 

yoluyla Sultan Ahmed Camii'ne ulaşır; 
yirmi yere su dağıtır. 

Saray Çeşmeleri Suyu. IV. Murad, 1. 
Mahmud ve Fatma Sultan hayratlarıyla 
çeşmelerine akar. Bu suyun da kaynağı 
Taşlıtarla merasındadır. Gümüşsuyu ve 
Takyeci mahallesi üzerinden gelerek lbp
kapı ile Mevlanakapı arasından şehre gi
rer ve Çivicizade mahallesinden geçip Ka-

mirkapı'da 70 m. kotundaki bir kaynak- Halkalı sularının Süleymaniye isalesinin cı nar kolu üzerin-

tan çıkarak Topkapı ile Mevlanakapı ara- de bulunan Kumrulu Kemer 

sından şehre girer. Taşmektep, Şehre
mini, Macuncu hattından geçip Çifte
masiaklar Terazisi'ne çıkarak Ebüssuud 
hayratına su dağıtır. Bu sistemden top
lam on yere su verilir. 

Köprülü Suyu. Sadrazam Köprülü Meh
med Paşa'nın hayratına su temin etmek 
için yapılmıştır. Halkalı sularının gerek 
isale gerekse debi bakımından büyük
lerinden olup şehir dışındaki kısmı 21 ki-
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ranfiilibostan içerisinden teraziye çıka
rak buradan çeşmelere dağılır. 

Hekimoğlu Ali Paşa Suyu. Hekimoğlu 
Ali Paşa tarafından kendi yaptırdığı cami 
ve çeşmelere su getirmek için inşa etti
rilmiştir. Bağcılar'da Kaşıkçı Çiftliği'nden 

çıktıktan sonra Güngören. Ferhad Paşa 
Çiftliği, Ayvalıdere, Demirkapı, Çınarde

re. Mevlanakapı, Mimarağa terazisi, AI
tımermer ve Küçükhamam terazisine 
gelir. Buradan üç kola ayrılarak Samatya 
civarında Çınar mahallesi yönüne doğru 

dağıtım yapar. 

Kasım Ağa (Sekbanbaşı) Suyu. lll. Ah
med'in sekbanbaşısı olduğu sanılan Ka
sım Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kay
nağı Bayrampaşa'da olup Topkapı cad
desi, Mevlanakapı . Hisaraltı. Evliya ve 
Mimar camileri. Odabaşı caddesi, Ma
cuncu Hamamı, Molla Gürani, Biberağa 
sokağı ve Haseki caddesi güzergahı ile 
geldiği Kasım Ağa'nın vakıf çeşmesine ve 
Haseki Hastahanesi'ne su verir. 

Nuruosmaniye Suyu. 1748 - 1755yılları 

arasında Nuruosmaniye Camii'ne su te
min etmek için yaptırılmıştır. Ayvalıdere 

suyu da denilen hattın kaynağı Esen ler'
de Ferhad Paşa merasındadır. Ayvalıde
re, Maltepe. Bayrampaşa. Hisaraltı, Edir

nekapı, Sarmaşık, Devehanı, Dülgeroğlu 

Camii , Acemoğlu Meydanı, Hasanpaşa 
Karakolu, Yahnikapan sokağı, Parmak
kapı yoluyla Atik Ali Paşa Camii'nden ge
çerek Serin hazneye gelir ve buradan Nu

ruosmaniye Camii avlusundaki İmaret 
haznesine ulaşıp külliye birimlerine da
ğılır. 

Tarihi İstanbul yarımadasına su temin 
eden Kırkçeşme sularının yüzeysel su ol
masına karşılık Halkalı suları kaynak su

yudur. Kırkçeşme isalesi halen çalışmak
ta ve Gaziosmanpaşa civarına su vermek
tedir. Halkalı sularının hepsi tamamen 

harap durumdadır ve t oplanan bütün 
bilgiler eldeki belgelerle yerinde yapılan 
incelemelere dayanmaktadır. Müze ve 
kütüphanelerde Halkalı sularına ait on 
bir adet eski su yolu haritası mevcut olup 
bunların dördü Fatih Sultan Mehmed ta
rafından tamir ve tevsi ettirilen su yolla

rına, biri Süleymaniye, ikisi Bayezid, üçü 
Köprülü ve biri de N uruosmaniye su yol
larına aittir. 

Şehir surları dışındaki isale hatlarının 
toplam uzunluğu 130 km. kadar olan ve 
suyun naklinde iç çapı 22 santimetrelik 
künkler kullanılan Halkalı sularının yapı
mı 1453 yılından 1755 yılına kadar sür
müştür. Vakıf Defteri'ne göre bu sulara 
ait çeşmelerin sayısı 435 ise de günümü
ze bunların yarısı dahi gelmemiştir. 

~ KAZlM ÇEÇEN 

HALKARI 

Tezhip sanatında 

L 
altınla çalışılan bir bezerne tarzı . 

_j 

Kelime, sözlükte "süslemek" anlamına 
gelen Arapça haly kelimesiyle "iş" anla

mındaki Farsça kar ve nisbet ekinden 

meydana gelmiştir (haly- i kar> hal-ka
rl). Var ak altının ezilip jelatin eriyiğiyle 

karıştırılması ile hazırlanan zermürekke
bin yoğunluğunun dereceli olarak kulla

nılması sonucunda elde edilen gölgeli tez
yinata halkarl adı verilir. Gölgelendirme 
işlemi iki şekilde yapılır. En çok uygula

nan ve sadece halkari adıyla anılan tek
nik şudur: Jelatin eriyiğiyle sulandırılmış 

olarak fırçaya yeterli miktarda alınan al
tının yaprak uçlarına doğru sürülmesiyle 
altın zerrelerinin ağırlığı uçlarda topla-

1930 yılında yapılan incelemelere göre Ha lkalı sularının 

isaıe hatlarının durumu 

Adı Galeri Künklü Künk Kurşun Pikboru Toplam Durum 
m. galeri m. m. m. m. m. 

Beylik (Fatih ve ı. Mahmud 
tevsileri ile birliktel 4600 6200 3300 14.100 akar 
Fatih ve Sactırvan 800 100 900 akar 
Turunçluk 400 6900 1100 8400 battal-akar 
Mahmud Paşa ve Laleli 100 900 1000 akar 
Bayezid 3000 8100 11.100 akar 
Koca Mustafa Paşa 1550 700 200 2450 akar 
Süleymaniye cınar kolu 5400 11 .400 200 17.000 battal 
Süleymaniye Aypah kolu 2800 2000 4800 battal (bu rakam 

yanlış olup ana 
isale kolunun 
uzunluğu yaklaşık 
15.000 metredin 

Mihrimah 300 4400 300 5000 battal 
E büssuud 450 1500 1400 3350 akar 
Köprülü 4000 17.000 21.000 battal 
Cerrah Paşa 520 3000 3520 battal-akar 
Sultan Ahmed 1500 200 1700 akar 
Saray ceşmeleri 500 2800 3300 akar 
Hekimoğlu Ali Paşa 3400 400 6300 900 11.000 akar 
Kasım Ağa bilgi yok 
Nuruosmaniye 1800 3100 1300 150 6350 akar 

365 


