
sık gerçekleşen kuşatmalar sırasında su
suz kalmaması için- İstanbul' u sayısı 1 OO'ü 
geçen sarnıçlarla donatmışlardır. 

İslam'da suyla ilgili yapıların özel bir ye
ri vardır. Hz. Peygamber, annesinin vefat 
ettiğini söyleyen ve onun için yapacağı ha
yırların kendisine fayda edip etmeyeceği
ni soran Sa'd b. Ubade'ye, adına yapacağı 
hayır işlerinin annesine fayda edeceği ve 
bunların en faziletlisinin de insanların su 
ihtiyacını gidermek olduğu cevabını ver
miştir. Bunun üzerine Sa'd'ın Medine'ye 
iki sarnıç yaptırdığı bilinmektedir (Said b. 
Mansur, 1, 124). Kuyu ve samıçiarın özel
likle kutsal şehirlerde büyük değer taşıdı
ğı görülmektedir. Bunlardan Kudüs'te Ha
rem dahilinde beş sebille çok sayıda kuyu 
ve samıç bulunmaktadır (DİA, XXIX, 271 ). 

Yaküt ei-Hamevi, Kudüs hakkında bilgi ve
rirken hemen her evin bir samıçı olduğun
dan söz eder (Mu'cemü'l-büldan, V, 168-

169). Müslümanlar yeni kurdukları şehir
lerin su ihtiyacını kanallar ve samıçiarta 
karşılıyordu . Belazür'i'nin verdiği bilgilere 
göre Basra'ya Dicle nehrinden kanallarta 
su getirilmiş ve Haccac b. Yfısuf es-Seka
tl, İbn Amir, Ziyad b. Ebih ve Ab bad b. Zi
yad gibi kişiler tarafından çeşitli samıçlar 
yaptırılmıştı. Muhammed b. Süleyman b. 
Ali de burada açtırdığı kuyuların dolapla
rı, onları döndüren develer, bakımları vb. 
masrafları için bir çiftlik vakfetmişti (Fü

tah, s. 536) . İslam coğrafyasında suların 
kuyulardan veya ırmaklardan yukarı çıka
rılması ve tevzii ile ilgili bir kültür geliş
miştir. Cezeri ünlü eserinin bir bölümünü 
dolap sistemlerine ayırmıştır (el-Cami', s. 
441 vd., lv. 135, 136, 137, 138) . Samıçiarın 

Basra körfezinde Kiş <Kishl adasındaki sarn ıc <Abanbarl 

hepsinin üstü kapalı olmayıp bir kısmı bü
yük havuzlar şeklindeydi. Bu tipteki sar
nıçların en büyüklerinden biri Ağlebiler'ce 

Kayrevan yakınlarında kurulan Rakkade'
de yapılmıştı ve uzunluğu SOO, eni 400 
zira (yaklaşık 250 x 200 m ) olan bu sar
nıca büyüklüğünden dolayı "bahr" (deniz) 
deniliyordu (İbnü'l-Ebbar, 1, 176) 

Deniz kenarına kurulan şehirlerde içme 
suları tuzlu olabiliyor ve tatlı yağmur su
larını toplamak için samıçiara ihtiyaç du
yuluyordu. Bu sebeple İskenderiye'de hem 
Nil'in suyu yer altı kanallarıyla şehre dağı
tılmış hem de sarnıçlar yapılmıştır (Kal
kaşendl, lll , 334 ). Kahire'nin yüksek bir te
pesine kurulan, Memlük sultanlarının otur
duğu Kal'atülcebel'de çok sayıda sarnıç 
bulunuyordu. Sultan Berkuk'un inşa ettir
diği büyük sarnıç Nil'in taşkın zamanında 
doldurulurdu (a.g.e., lll , 427) . Daha önce
leri de Mısır'da devlet kuran Türkler bura
da çok sayıda sarnıç yaptırmışlardı. Bun
lardan Tinnis'teki Ahmed b. Tolun'un sar
nıçları "saharicü'l-emir" diye biliniyordu 
(Yaküt, ll , 52). Evliya Çelebi, Tanta'da Mem
lük Sultanı Kayıtbay'ın inşa ettirdiği Seyyid 
Ahmed Bedevi Külliyesi'nde caminin sol 
minaresinin altındaki 15.000 deve kırba
sı su alan bir sebilhane samıcından söz 
etmektedir (Seyahatname, X, 605). 

Geniş İslam coğrafyasında ihtiyaç duyu
lan her yerde, özellikle ticaret ve hac ker
van yolları üzerinde belli aralıklarla sarnıç
lar bulunurdu. Kfıfe ile Mekke arasında 
Harfınürreşld'in eşi Zübeyde'nin adını ta
şıyan Derbizübeyde kervan yolu boyunca 
doksan kadar konaklama yeri ve samıç 
inşa edilmişti. Bunların içinde Medine'nin 
ZOO km. doğusunda Rebeze'de yapılan te
sisler ilk dönem İslam mimarisi açısından 
büyük önem taşır (DİA, IX, 166) . Burada 
gerçekleştirilen arkeotojik çalışmalar evler
de de özel su depolarının olduğunu gös
termiştir (Sa'd b. Abdülazlz er-Raşid, er

Rebeze: al-Rabadhah, s. 41 vd.). 

İran'daki samıçıarın (ab-anbar) bir kıs
mı zengin evlerine aittir. Suyu daha çok 
kanallarla sağlanan , merdivenlerle initen 
ve genelde kubbeli olan bu tür samıçiarda 
suyu soğuk tutmak ve bozulmasını önle
mek için hava akışını sağlayan, "bad-gir" 
denilen karşılıklı bacalar yapılmış. bazıları
nın duvarları sırtı tuğla veya çinilerle kap
lanmıştır. Şehir ve kasabalarda yağmur 
sularının birikmesi için yapılan , halkın kul
lanımına açık samıçiarın bakımı çoğu kere 
bir vakıf tarafından üstlenilirdi. Özellikle 
çöl güzergahlarının ab-anbarları kervan
ların yollarını bulmalarında kolaylık sağ

lardı. 

SARNIC 

İslam fıkhında sarnıçlar kuyutarla bir tu
tularak mülkiyet, suyun tasarrufu, temiz
lik vb. yönlerinden ele alınmıştır. İçinde 
belli miktarda su bulunan samıca düşen 
hayvanın ölüp tüylerinin dağılması (İbnü 's

Salah, I , 224), bir kimsenin komşusunun 
sarnıcına yakın bir yere incir gibi kökleri 
duvarının yarılmasına ve su kaçırmasına 
yol açabilecek ağaçlar dikip dikerneyece
ği (İbn Kudame, vı. 202) gibi meseleler fı
kıhçılar tarafından konu edilmiştir (bk. KU

YUIAR; SU). 
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Iii NEBİ BOZKURT 

Selçuklu ve Osmanlı Devri. Konya ve çev
resinde bir kısmı Selçuklu, bir kısmı Geç 
Osmanlı dönemine ait çok sayıda samıç 
tesbit edilmiştir. Bunlardan özellikle Sel
çuklu devrine tarihlenen samıçiarın çoğu 
bugün yok olmuştur. İbrahim Hakkı Kon
yalı'nın tesbitlerine göre Konya-Beyşehir 
yolunda bulunan Hoca Fakih Samıcı bü
yük boyutlu bir yapı olup Selçuklu eseriy
di. Konya-Lalebahçe yolu üzerinde Gümüş 
ırmağı önünde yer alan Şerefeddin Sarnı
cı taş ve tuğla ile inşa edilmiş iki katlı tip
te bir yapıdır. Üst yapısı düz toprak dam
la örtülü olan bu sarnıçtan 881 (1476) ta
rihli Konya Tahrir Defteri'nde bahsedil
mektedir. Aynı güzergahta Kovanağzı mev
kiinde Çakır ırmağı yakınındaki Ak samıç 
da benzer tipte iki katlı olup yalnızca ey
van şeklindeki üst yapısı tonoz örtülüdür. 
Durunday mahallesinde Ana Sultan Me
zarlığı önünde bulunan sarnıç da iki kat
lıdır ve toprak altındaki haznesi dolmuş
tur. Eyvan şeklinde düzenlenen üst kat 
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beşik tonoz örtülüdür. Konya merkezinde 
İnce Minareli Medrese'nin güneyinde yapı
nın temel duvarına bitişik olarak yer alan 
sarnıç tamamen toprağa gömülü olup ku
zey-güney doğrultusunda yamuk dikdört
gen planlı bir yapıdır. İçten yaklaşık 1 0,60; 
3,80; 1 0,50; 2 m. ölçüsünde kenarlara sa
hip yapının üzeri sivri kemerli beşik tonoz 
örtülüdür. Yapının XIV-)01. yüzyıllarda in
şa edilmiş olabileceği ileri sürütınektedir 
(Özyurt, s. 4 I -42). 

Çumra-Akören yolu üzerinde Akhan'ın 
yakınında yer alan Akhan Samıcı yarısı 
toprağa gömülü tipte bir sarnıçtır. Kare
ye yakın planda olan yapı içten yaklaşık 
7,50 x 9,20 m . ölçülerinde olup üzeri to
noz örtülüdür. Basamaklı girişi güney kö
şesinde yer almaktadır. Hatunsaray-Akö
ren yolunda Akören Mezarlığı yakınında 
bulunan 13,50 x S, 1 O x 3,1 O m. ölçülerin
deki dikdörtgen planlı sarnıç beşik tonoz 
örtülüdür. Konya-Meram yolu üzerinde yer 
alan ve Selahaddin Samıcı adıyla bilinen 
yapı XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edil
miştir. Tamamen toprağa gömülü olan ya
pı içten yaklaşık 13,80 x 4,50 m. ölçüsün
de dikdörtgen planlıdır. İçi horasan harç
la sıvalı olan yapının üzeri beşik tonoz ör
tülüdür. Yorgancı mahallesinde Gazanben
di caddesiyle Çakılırmak sokağı köşesinde 
bulunan ve XX. yüzyılın başlarında inşa 
edilen Seyit Bey Samıcı iki katlı bir yapı 
olup toprağa gömülü hazne kısmı tonoz 
örtülüdür. Kare planlı ve meyilli ahşap ça
tılı olan üst katta iki yön " L" biçiminde du
varla kapatılmış. diğer iki yön ise açık bı
rakılmıştır. Aynı mahallede yer alan ve ay
nı devirde yapılmış olan Hacı Osman Efen
di Samıcı da benzer özelliklere sahiptir. 

Kayseri'de Battat Gazi mahallesinde bu
lunan sarnıcın büyük bölümü toprağa gö
mülü olup 1 m. kadarı zemin üzerinde yer 
almaktadır. Kesme taşla inşa edilen yapı 
13 x 7 m. ölçüsündedir ve üzeri tonoz ör
tülüdür. Eski Develi'de kalede yer alan ve 
1990 yılında Kayseri Müzesi tarafından ka
zısı yapılan sarnıç kesme taşla inşa edil
miştir. XII-XIII. yüzyıllara tarihlenen yapı 
11,15 x 6,50 m. ölçüsünde olup yıkık olan 
üst örtüsünün tonoz olduğu anlaşılmak
tadır. Kızıl Köşk önünde yamaçta bulunan 
ve 18 x 4,80 m. ölçüsünde olan sarnıç da 
tonoz örtülü olup XIV. yüzyıla tarihlenmek
tedir. Zincirdere kasabasında askeri kış
la içinde yer alan sarnıç kesme taşla inşa 
edilmiş büyük boyutlu bir yapıdır. 

Alanya Kalesi'nde samıçiarın çokluğu dik
kat çekmektedir. Buradaki samıçiarı in
celeyen İbrahim Hakkı Konyalı büyük sar
nıçların Türk eseri olduğunu ve halk ara-
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sında Mecvedin Samıcı diye bilinen bir sar
nıcın adını Karamanoğulları'ndan Mecdüd
din Mahmud'dan almış olduğunu belirtir 
(Alanya, s. 318-319). İç kaledesaraya bi
tişik iki sarnıç mevcuttur. Bunlardan sara
yın kuzeybatı köşesinde mutfak mekanı
na bitişik ele alınan sarnıç dıştan yaklaşık 
1 O x 7 m. ölçüsündedir. Güneydoğuda
ki burca bitişik olarak yer alan diğer bir 
sarnıç ise daha geç devirde ilave edilmiş
tir (Arık, s. 18). 

Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde özel
likle Denizli. Aydın, Muğla ve Antalya çev
resinde kümbet adıyla anılan ve Türk dev
rinde inşa edilmiş olduğu anlaşılan çok 
sayıda sarnıcın varlığı bilinmektedir. Mo
toz taşla yapılan ve iç yüzeyleri horasan 
harcıyla sıvalı bulunan bu yapıların çoğu 
küçük boyutludur. Kare. sekizgen, daire ve
ya dikdörtgen planlı olan samıçiarın çoğu
nun üzeri sivri kubbe veya tonoz örtülüdür. 
Antalya-Burdur yolu üzerinde üç önem
li sarnıç tesbit edilmiştir (Önge, sy. 325 

1 ı 9671. s. 24-26) XIV. yüzyılın ikinci yarısı
na tarihlenen ilk sarnıç dıştan 8,30 x 8,30 
m . ölçüsünde kare bir alt yapı üzerinde 
tromplarla geçişi sağlanan, eşkenar olma
yan sekizgen bir gövdeye sahip olup üstü 
sivri kubbe ile örtülüdür. Yarısı toprağa 
gömülü olan yapıda sivri kemerli kapısın
dan sonra aşağıya inen basamaklar vardır. 
Sarnıcın yaklaşık 200 m. yakınında içi ho
r asan harçla sıvalı ve aşağıya doğru ge
nişleyen bir kuyu bulunmaktadır. Benzer 
planda ikinci sarnıç dıştan yaklaşık 8 x 8 
m. ölçüsünde olup yalnızca içerideki ba
samakları çift yönlüdür. Bu yapı da )011. 
yüzyıla tarihlenınektedir ve 20 m. yakı
nında aynı tipte bir kuyusu vardır. Üçün
cü sarnıç 7 x 2 m. ölçüsünde ve 3 m. de
rinliğinde dikdörtgen planlı bir yapıdır. Siv
ri kemerli kapısı üzerinde vaktiyle bir kita
besinin olduğu tahmin edilen sarnıç )011. 

Bodrum-Akyaka civarındaki kır sarnıçlarrndan biri 

yüzyıla tarihlenmektedir. Bu sarnıcın ya
kınında da benzer tipte bir kuyu mevcut
tur. Muğla civarında özellikle yol kenarla
rında sıkça rastlanan sarnıçlar sivri kub
beli formlarıyla dikkat çeker. Bazı sarnıç
ların kapıları üstünde okunamayacak de
recede yıpranmış olan kitabeler tesbit edil
miştir. Bunların 1522'de Kanfınl Sultan Sü
leyman'ın Rodos Seferi sırasında inşa edil
diği kabul edilmektedir. Bor'un Çukurku
yu kasabası çevresinde küçük ölçülerde çok 
sayıda sarnıcın varlığı bilinmektedir. Bu 
samıçiann büyük bir kısmının )0Jlll ve XIX. 
yüzyıllarda yapılmış olduğu tahmin edil
mektedir. Osmanlı devrinde Edirne'de in
şa edilen ilk saray bugünkü Selimiye Ca
mii'nin yerinde bulunuyordu. Bu saraya 
ait olduğu tahmin edilen ve )01. yüzyılın 
ilk yarısında ll. Murad devrine tarihlenen 
büyük bir sarnıç caminin avlusunda yer 
almaktadır. Edirne'de Taşlı Müsellim kö
yü yakınlarında kümbet adı verilen ve )011. 
yüzyılda kesme taştan inşa edilmiş olan 
büyük bir su toplama havuzu mevcuttur. 
Arnavutluk'ta Osmanlı devrinde inşa edil
miş olan Berat Kalesi'nde gösterişli mi
marisi ile büyük boyutlu bir sarnıç bulun
maktadır (bk. DİA, XXIV, 235). 

İstanbul'da şehrin su ihtiyacını karşıla
yan çeşitli tesislerde benzer su toplama 
havuzları vardır. Bunların içinde en önem
lisi Kırkçeşme Suları tesislerinden olan ve 
Cebeciköy ile Küçükköy arasında yer alan 
Balıklı Havuz' dur. Kesme taşla inşa edilen 
yapı 16.40 x 12,80 m . ölçüsünde olup de
rinliği 7,20 metredir. Su ihtiyacı arttıkça 
şehir içinde yeni su tesisleri kurulmuş. ba
zı tesisiere büyük su depoları yapılmıştır. 
Taksim suyu tesislerinden Taksim ve Kılı
çalipaşa hazneleri XVIII. yüzyılın ilk yarısın
da ele alınan büyük boyutlu su hazneleri
dir. Aynı şekilde Balmumcu'da Hamidiye 
Su Deposu da XX. yüzyılın başlarında in
şa edilmiştir. Üsküdar Bağlarbaşı'nda ben
zer şekilde bir su deposu bulunmaktadır. 
Bayrampaşa'da Ferhad Paşa Çiftliği'nde 
eğimli arazide yarısı toprağa gömülü olan 
ve )01111. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendi
rilen iki sarnıç mevcuttur. Dıştan kesme 
köfeki taşı kaplı, içten tuğla örgülü ve sı
valı samıçiardan büyük olanı 12 x. 19,50 x 
5,50 m. ölçüsünde olup ön cephesi üç pa
yanda ile, diğeri ise kısmen çatlamış ol
makla birlikte 5,30 x 11 x 2,60 m. ölçü
sünde bir yapı olup ön cephesi iki payan
da ile desteklenmiştir. Bunlardan başka 
şehrin çeşitli yerlerine sarnıçlar inşa edil
miştir. Beşiktaş'ta Sinan Paşa Mescidi so
kağında ve Edirnekapı'da sur içinde Os
manlı devrine ait birer sarnıç tesbit edil-



miştir. Divanyolu'nda ll. Mahmud Türbe
si'nin yakınında iki bölümlü bir samıç (XIX. 
yüzyıl ilk yarı s ı) mevcuttur. Son devirde in
şa edilen bazı binaların altında samıçlar 
yapılmıştır. Bugün Cağaloğlu'nda istanbul 
Kız Lisesi olarak kullanılan yapının altında 
iki bölümden oluşan ve kemerli açıklıklarla 
birbirine bağlanan, üzeri tonoz örtülü bir 
samıç (XIX. yüzyıl) tesbit edilmiştir. Aynı 
şekilde Sultanahmet'te son yıllarda kazısı 
yapılan Eski Adiiye Sarayı binasının altın
dan dikdörtgen planlı ve ayrıalı tonoz ör
tülü iki sarnıç (XIX. yüzyıl) ortaya çıkarıl
mıştır. Ayrıca şehirdeki pek çok çeşmenin 
arkasında sarnıç niteliğinde birer küçük 
su haznesi mevcuttur. istanbul'da sık sık 
çıkan ve ahşap yapıların çokluğu sebebiy
le geniş alanları harabeye çeviren yangın
ların etkisini azaltmak için XVIII ve XIX. 
yüzyıllarda başta camiierin dış avluları ol
mak üzere semtin uygun bir yerinde su 
depolamak amacıyla yangın havuzları in
şa edilmiştir. Bunlar samıçiarın bir türü 
olan açık su toplama havuzları gibi olup 
kare veya dikdörtgen planlıdır. Fatih, Sul
tan Ahmed, Çinili ve Ayazma camilerinin 
avlularında bu dönemden kalma yangın 
havuzları günümüze ulaşmıştır. Laleli Ca
mii avlusunda benzer şekilde bir yangın 
havuzu inşa edilmişken daha sonra yıktı
rılmıştır. Sirkeci ile Gülhane arasında Ay
dınoğlu Tekkesi karşısında Sur-ı Sultan!'
ye bitişik olarak yapılan böyle bir yangın 
havuzu mevcuttur. Kastamonu'da 1924 yı
lından sonra benzer tipte iki yangın havu
zu inşa edilmiş olup bunlardan bir tanesi 
günümüze ulaşmıştır. 
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!il AHMET VEFA Ç OBANOGLU 

İstanbul' da Osmanlı Öncesi Döneme Ait 

Sarnıçlar. Eski Roma ve Bizans dönemin
den kalma en muhteşem samıçiarı barın
dıran istanbul'daki açık samıçiarın örnek
lerinden biri, ı. Anastasios 'un ( 49 1- 51 8) 

yaptırdığı Fatih-Aitımermer'deki Mokios 
Sarnıcı'dır. 170 x 147 m . boyutlarındaki 
dikdörtgen planlı bu yapı 6 m . duvar ka
lınlığına ve 12 m. derinliğe sahiptir. 421 yı
lında inşa edilen Karagümrük'teki Aetos 
Samıcı 244 x 8S m. boyutlarında dikdört
gen planlı bir su toplama havuzudur. Ya
vuzselim'de 4S9'da yapılan Aspar Samıcı 
kenarları 1 S2 m . olan kare planlı , 11 m. 
derinliğinde bir haznedir. Bakırköy'de Fil
damı denilen açık sarnıç 127 x 76 m. bo
yutlarında dikdörtgen planlı ve duvarları

nın yüksekliği 1 O metreyi aşan bir yapıdır. 

istanbul'un en büyük kapalı samıcı VI. 
yüzyılın ortalarına ait Bazilika Samıcı'dır 
(Yerebatan Sarayı) . 140 x 6S m . boyutla
rındaki sarnıcın tonoz örtüsü 336 sütun
la taşınır. Şehrin ikinci büyük kapalı sar
rııcı olan, Konstantinos devrine ait Filokse
nus Samıcı (Binbirdirek) 64 x S7 m. ölçü
sünde 224 sütunlu bir samıçtır. Bir baş-

ka büyük Bizans samıcı Fatih Camii'nin do
ğusunda külliyenin Karadeniz Ortakurşun-

XIX. yüzyı lı n 

ilk ya rıs ınd a 

Yerebatan 
Saray ı ' n ın 

içini gösteren 
gravür 
(R. Walsh, 
Constantinople 
and the Scenery 
o{ the Seuen 
Churches 
of Asia fVIinor, 
London 1839, 
1, lv. 46) 
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lu ve Başkurşunlu medreselerinin altın

dadır. Bir kısmı yıkık olduğundan tamamı 
hakkında fikir edinilemeyen bu sarnıç ka
lın gövdeli kırk üç sütunla büyük bir yapı
nın mahzenini oluşturuyordu . Fatih'te Bü
yükotlukçu Yokuşu Samıcı 26,80 x 21 m . 
boyutlarında dikdörtgen planlı bir alt ya
pıyken sarnıca çevrilmiştir. Üst örtüsünü 
otuz beş kubbeli tonoz teşkil eder. Etmey
danı Samıcı (Ortaçeşme Mahzeni) dikdörtgen 
planlı on altı tuğla kubbeyle örtülü dokuz 
sütunlu bir sarnıçtır. Fatih'te Kambur Mus
tafa Paşa Camii (Yayla Camii ) altındaki sar
nıç 23,60 x 12.20 m. ölçülerinde dikdört
gen planlı bir yapıdır. Beşerden iki sıra ha
lindeki on kırmızı granit sütun mekanı üç 
nefe böler. Saraçhane'deki IX-Xl. yüzyılla
ra ait Atpazarı Samıcı'nın kilise alt yapısı 
olduğu bellidir. Mahzen 32,25 x 16,70 m . 
boyutlarındadır. Tavanı sekizerli iki sıra sü
tun ve iki paye ile desteklenir. Unkapanı 
Manifaturacılar Çarşısı 'nın içindeki dokuz 
sütun! u küçük sarnıç da bir alt yapı olma
lıdır. Pantokrator Manastırı Samıcı SO x 

18 m. boyutlarındadır. Yedi sütunluk iki 
destek sırasına sahip bu samıcın üzerine 
P'irl Mehmed Paşa'nın Soğukkuyu Mesci
di yapılmıştır. Cibali Kadir Has Üniversitesi 
(eski Tütün Fabri kas ı) altındaki Seferikos 
Samıcı S40 m 2 'lik bir alanı kaplar. Üzeri 
kırk sekiz sütunun taşıdığı yirmi dört kub
beyle örtülüdür. VII-VIII. yüzyıllara tarih
lenen bu sarnıcın su künkleri günümüze 
sağlam ulaşmıştır. Çemberlitaş Öğrenci 
Vurdu altındaki VIII. yüzyıla tarihlenen Faz
lıpaşa Dizdariye Samıcı 6,60 x 4,52 m . bo
yutlarında dikdörtgen planlı dört sütunlu 
bir yapıdır. Çarşıkapı Dlvanıall Sokağı Sar
rııcı düzgün dikdörtgen planlı, 24 x 16,70 
m. ölçüsündedir. Dörderli altı granit sütun 
sırasının taşıdığı yükü hafifletmek için des
tekler tuğla zarflar içine alınmıştır. Emi
nönü Belediyesi binası altındaki Şerefiye 
Samıcı 42,S x 2S m. ölçüsünde, sekizerli 
dört sütun sırasının beş nef oluşturduğu 
otuz iki sütunlu bir yapıdır. 

Emprovize samıçiarın en gösterişiisi La
leli Myralaion Manastırı kompleksi içinde 
yer alan 30 m. çapındaki daire şekilli sar
nıçtır. X. yüzyıla ait olan manastırın yakı
nındaki Roma yapısı , yetmiş kadar sütun
la desteklenen tuğla kubbeciklerle örtü
lerek samıca dönüştürülmüştür. Manas
tır samıçiarı içinde en eskisi ( 462-463 ta
rihli) Yedikule Studios Manastırı Samıcı'

dır. Kilisenin güney duvarına bitişik konum
daki bu sarnıç 18,60 x 16,65 m . ölçüsün
de yirmi dört sütunlu bir yapıdır. Draman 
Pammakaristos Manastırı altında on altı 
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