
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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destekli bir sarnıç bulunur. Edirnekapı Kho
ra Manastırı, Zeyrek Pantepoptes Manas
tın'nın da aynı tipte samıçiarı vardır. Bu 
tipteki bir başka yapı Sarayburnu Manga
na Sarayı içinde, bir diğeri Cağaloğlu Ce
mal Nadir sokağındadır. Sultanahmet Mey
danı'nda Hipodrom'un güney bölümünde
ki kavisli kısmın altındaki mekanlar da sar
nıca dönüştürülmüştür. 

Sur dışındaki Bizans sarnıçlarından Ga
lata' da Kanser Araştırma Merkezi'nin bu
lunduğu yerdeki IV-V. yüzyıllara ait sarnıç 
yok edilmiştir. Baltalimanı'ndaki bir m anas
tıra ait olması muhtemel sarnıç 28,40 x 
1 5,20 m. boyutlarında dikdörtgen planlı bir 
yapıydı. Beylerbeyi, Kadıköy, Merdivenköy, 
Penclik ve Bayramoğlu'nda Bizans samıç
ları vardır. Sur içindeki imparatorluk sa
raylarının yanı sıra Küçükçekmece, Bakır
köy, Fenerbahçe, Küçüeyalı (Brias), Saman
dıra sayfiye saraylarında da mutlaka sar
nıç vardı. Aynı şekilde kale içleri, ileri kara
kol durumundaki hisariarın hepsinde sar
nıçlar tesis edilmesine, bu noktalar seçi
lirken istihkamların stratejik konumunun 
yanı sıra su kaynağının bulunduğu yerde 
kurulmasına özen gösterilirdi. 

istanbul'da Bizans sarnıçlarının bir kıs
mı şehir Osmanlılar'ın eline geçmeden atıl 
duruma gelmiş, bir kısmı bağ bahçe ol
muştu. Fetih sonrası bunlardan kısmen 
yararlanılmıştır. Çünkü sağlam durumda
ki kullanılabilir samıçiarın sayısı azdı ve bir
çoğu sağlık açısından sakıncalıydı. Bu sar
nıçlardan bir kısmı onarılmadan, bir kıs
mı tamir edilerek kullanılmıştır. Asli gö
revine uygun biçimde yararlanılan sarnıç
lar, üzerine inşa edildikleri konutların su 
deposu olmuştur. Binbirdirek Samıcı'nın 
üzerine XV. yüzyılda Tayyarzade Konağı, 
XVII. yüzyılda F,azlı Paşa Konağı yapılmış
tır. Çırçır'daki Atpazarı Samıcı da bir alt 
yapıydı. Fatih Büyükotlukçu Yokuşu Sar
nıcı ' nın üzerine Raşid Efendi Konağı inşa 
edilmiştir. Karagümrük'te ipekbodrumu 
Samıcı'nın üzerinde 1919 Selmatomruk 
yangınında yanan Cin Ali Köşkü bulunu
yordu. Bazı cami ve mescidlerin de Bizans 
samıçiarı üzerine inşa edildiği görülür. Bun
lardan biri Etmeydanı'ndaki Orta Cami'
dir. Fatih'te Kambur Mustafa Paşa Camii 
(Yayla Camii), aynı şekilde Mahzen-i Kebir 
denilen sarnıcın üzerine Bağdat Valisi Mus
tafa Paşa tarafından XVII. yüzyıl ortasın
da yapılmıştır. Bazilika Samıcı'nın üzerine 
Fatih Sultan Mehmed devrinde Şatırbaşı 
Mehmed Ağa Üskübiye Mescidi'ni inşa et
tirmiş, XIX. yüzyılın ortalarında Sahaflar 
Şeyhizade Esad Efendi'nin konağıyla kü
tüphanesi yapılmıştır. 
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Bir kısmı iplikçi atölyesi veya yorgancı 
olarak kullanılan içi boş durumdaki sarnıç
lar yaz mevsiminde serin bir çalışma me
kanıydı ve ipek ipliğinin kurumadan bü
külmesi için uygun bir ortam oluştururdu . 

İçinde XV-XIX. yüzyıllar arasında su olma
yan Binbirdirek Samıcı yanında Nurvas
maniye Sarnıcı , Sultanselim'de Sakızağacı 
Sarnıcı , İpekbodrumu Sarnıcı, Soğukçeş
me Sokağı Samıcı ile Kızlar Hamarnı ya
nındaki sarnıç da atölye halinde kullanıl
mıştır. Binbirdirek Samıcı'nın yakınındaki 
Pulkheria Samıcı'ndan XX. yüzyılın başı
na kadar dökümhane olarak yararlanılmış, 
Fatih Camii yakınındaki sarnıcın içine 200 
adet saraç dükkanı yapılmıştır. Binbirdi
rek Samıcı 2002 yılından beri müze, kül
tür etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir me
kan ve lokanta şeklinde kullanılmaktadır. 
Şerefiye Samıcı 1991 'de onarılıp 1992'de 
m üze olarak ziyarete açılmıştır. Myraleon 
Manastırı Samıcı 1993 yılında alışveriş 

merkezi yapılmıştır. Yerebatan Samıcı 

1985-1987 yılları arasında restore edilmiş 
olup 1988'den beri müze olarak kullanıl

maktadır. 

Açık samıçiarın Türk döneminde deği
şik maksatlarla kullanıldığı bilinir. Sultan
selim'deki Çukurbostan (Aspar Sarnıcı) 
adından anlaşıldığı gibi ekili alan olmuş, 
zamanla içinde küçük bir mahalle oluş

muş, yakın bir zamanda semt pazarı ola
rak kullanılmıştır. Yine yakın zamana ka
dar bostan olarak kullanılan Fildamı Sar
nıcı şimdi kültür merkezidir. Aetios Sar
nıcı da önce bostan olarak değerlendiril
miş olup 1962'den beri stadyum (Vefa
Karagümrük Stadı) olarak kullanılmakta

dır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

P. Gyllius, İstanbul'un Tarihi Eserleri (tre. Eren
diz Özbayoğlu), İstanbul 1997, s . 22, 95, 118, 
172, 190; Ali Saim Ülgen - Halim Baki Kunter, 
Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı, İstanbul 1939; R. 
Janin, Constantinopol byzantine, Paris 1950, s. 

Thomas Allom 
tarafından 

XIX. yüzyılın 
ilk yarısında 

yapılan 

ve Binbirdirek 
samıcı 

içinde 
çalışan 

ipek işçilerini 
gösteren gravür 

(R. Walsh, 

Constantinople 
and the Scenery 

of the Seven 
Churches 

of Asla Minor, 
London 1839, 

I, lv. 6) 

198-205; Özkan Ertuğrul, istanbul'da Bizans 
Devri Su Mimarisi (doktora tezi. 1989), İÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü; Hülya Tezcan, Topkapı Sa
ray ı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi, İs
tanbul1989, s. 187-240, rs . 237-346, lv. 7-16; 
Nedret Bayraklar, "İstanbul'un Bizans Sarnıçlan 
Hakkında Bir Osmanlı Arşiv Belgesi", Sema vi 
EyiceArmağanı: istanbul Yazılan, İstanbul 1992, 
s . 109-119; a.mlf .. "Bizans Sarnıçlarının Türk 
Devrindeki Durumlan Hakkında" , TTOK Bellete
ni, sy. 358 ( 1990). s. 34-37; Burhan Oğuz, Bizans'
tan Günümüze istanbul Sulan, İstanbul 1998, 
s. 14-28; Aziz Ogan, "İstanbul'un Kadim Badrum 
ve Sarnıçlarından Birçoğunun Göreceği Hizmet
ler", YT, lX/86 ( 1940) , s. 69-72; Nezih Fıratlı-Er
dem Yücel. "Some Unknown Byzantine Cistem 
of Istanbul" , TTOK Belleteni, sy. 120 ( 1952), s. 
23-26; Nezih Fıratlı, "Boğaziçi'nde Bir Bizans Sar
nıcı", a.e., sy. 144 (1954), s. 11-13; Erdem Yücel, 
"İstanbul'da Bizans Samıçlan", Arkitekt, XXXVI/ 
325, İstanbul1967, s. 16-20; XXXVI/326 (1967), 
s. 62-66; Ergon Ataçeri. "İstanbul'da Yeni Bulu
nan Birkaç Bizans Su Sarnıcı", Ayasofya Müze
si Yıllığı, sy. 6, İstanbul 1965, s. 69-74; Tülay Er
gi!, "Fildamı Bakırköy'deki Açık Bizans Sarnıcı" , 

Türk Arkeoloji Dergisi, XVII/2, Ankara 1968, s. 
91-99; a.mlf.- Gülay Tiğrel , "Atpazan Sarnıcı", 
Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sy. 6-7, İstanbul 1979, 
s. 28-32; Ülkü Altınoluk, "Binbirdirek Samıcı ve 
Buraya Önerilebilecek Çağdaş Bir işlev", TT, V/ 
29 (1986), s. 9-11; Nezih Başgelen, "İstanbul 
Samıçiarı ve Yeni Uygulamalar", TÜRSAB Turizm 
Dergisi, sy. 63, İstanbul 1987, s . 19-22; Semavi 
Eyice. "İstanbul'un Bizans Su Tesisleri", STAD, 
11/5 (ı 989), s. 3- 14; a.mlf., "Sarnıçlar", DBİst.A , 
VI, 469-472. ı:;g;l 

1!!1111 ENiS KARAKAYA 

ı 

L 
SARRAFLIK 

ı 

_j 

Sözlükte "altını gümüş karşılığında sat
mak" anlarnındaki sarf kökünden türeyen 

sarrat bu işi yapan kimseyi ifade eder. 
Sarraf karşılığında sayraf, sayraft ve nak

kad gibi kelimeler de kullanılmaktadır. ön

celeri Irak bölgesinde sarraflara Himyeri 

dilinden alınma şaşkale adı veriliyordu. 

Paranın icadından önce insanlar altın ve 
gümüşü külçe. halinde kullanırlardı. Altın 


