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Üzerinden su kanalı geçen 
bir çeşit köprü. 

ı 

_j 

ı 

_j 

İki yüksek arazi arasında alçak seviyede
ki vadi, akarsu gibi engellerden suyu aşır
mak amacıyla eş yükselticteki iki nokta 
arasını bağlayan, payeler ve kemerler üze
rinde yükseltilmiş köprü olup üzerindeki 
kanallardan akıtılan suyun serbest biçim
de akışını sağlamak için çok hassas bir yük
seklik ve eğim hesaplaması gerektiren mi
marlık ve mühendislik eserlerinden dir. Ara
zinin durumuna göre bazan kilden yapıl
ma künklerle toprağın altından, bazan da 
kayalık arazilerden kayaların üzerine oyu
lan kanallar vasıtasıyla taşınan su arazi ta
şı, kesme taş ve tuğla inşaat malzemesin
den ve Horasan harcı kullanılarak inşa edi
len kemerli su yollarıyla istenilen yere ulaş
tırılıyordu. 

Bu mimari tipin tarihte bilinen ilk örne
ği Asurlular'ın milattan önce 494-490 yıl
ları arasında Kuzey Irak'ta Nineva Jervan'
da inşa ettikleri su kemeridir. Helenistik 
ve Roma dönemlerinde bu mimari tipin 
en gösterişli örnekleri verilmiştir. Milattan 
önce 145'te Praetor Marcius'un Roma'ya 
su getirmek için yaptırdığı , uzunluğu 90 
kilometreyi aşan su yolunun 1 o kilomet
relik kısmında su kemerleri kullanılmıştır. 
Milattan önce 33 yılında Agrippa'nın inşa 
ettirdiği su yolunun 9,5 kilometrelik kıs
mını su kemerleri oluşturmuştur. 36 yılın
da yapılan Caligula su yolunun 14 kilomet
relik bölümünde su kemerlerinden fayda
lanılmıştır. İspanya'da İmparator Trajanus 
devrine ait (53- ı ı 7) Segovia Su Kemeri çift 
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katlı 1 09 kemerden oluşur. Romalılar'ın Ku
zey Afrika'da Cezayir'in Kastantine şehrine 
su getirmek için inşa ettikleri Antonian us 
Su Kemeri ve Caeserea'ya su taşıyan 16 
kilometrelik su yoluna ait 24 m. yüksekli
ğindeki muhteşem su kemeri önemli ör
neklerdendir. 

istanbul'da Geç Roma-Erken Hıristiyan
lık dönemlerinde yaptırılan en önemli su 
kemeri olan Bozdoğan Kemeri'nin aslı im
parator H adrian us devrine ait (ı ı 7- ı 38) 

bir su yolunun önemli bir parçası olduğu 
ve Büyük Konstantinos zamanmda onarı
larak Trakya'dan getirilen bir su şebekesi
ne bağlandığı kabul edilir. Bu kemer Os
manlı devrinde çeşitli onarımlardan sonra 
Halkalı su yollarının bir parçası olarak kul
lanılmıştır (bk. BOZDOGAN KEMERi). Aynı 

döneme ait bir başka su kemeri Mahmut
bey-Atışalam arasmda Uzuncaova deresi 
üzerindeki Mazul Kemer'dir (Mazlum Ke
mer). N. yüzyıla tarihlenen bu kemer belki 
de Valens zamanında (364-378) inşa edil
miştir. V. Konstantinos devrinde (741-775) 

tamir edilmiş olup Fatih Sultan Mehmed 
zamanında yapılan tadilatlardan sonra Türk 
devrinde de kullanılmıştır. Kalker taşı blok
larından iki sıra kemerli olarak inşa edilen 
Mazul Kemer 11 O m. boyundadır. 

Anadolu'da Roma dönemine ait çok sa
yıda su kemeri örneği bulunur. Başlıca ör
nekler içinde Aspendos'a Köprüçay üze
rinden kuzeydeki dağlardan su getiren ke
merler ll. yüzyıla tarihlenir. 30 metreden 
fazla yüksekliği olan çift katlı kemerlerden 
oluşan bu su yolu parçalar halinde günü
müze ulaşmıştır. Side'ye Manavgat çayın
dan su getiren 30 km. uzunluğundaki yo
lun değişik kısımlarında blok taşlarla inşa 
edilmiş. milattan sonra Il. yüzyıla ait ke
merler kullanılmıştır. Antakyq'ya Harbiye'
den su getiren Trajan Su Kemeri'nin (98-

1 ı 7) kalıntıları halen görülebilir. Kayseri'
ye Gürpınar suyunu getiren on üç gözlü 

Aspendos'ta 
Roma 
dönemine ait 
su kemerinin 
kalıntıları 

kemer 172 m. boyundadır. Nikomedia'ya 
(İzmit) su taşıyan Üçtepeler Su Kemeri Ağa 
deresi üzerinde ve 100 m. uzunluğunda
dır. Bergama'ya Madradağı'ndan su geti
ren sistemin önemli bir parçası olan tek 
göz sırasından oluşan su kemerinin kalın
tıları günümüze kadar gelmiştir. Bizans
lılar Roma dönemi su kemerlerini kullan
dıkları gibi yenilerini de yapmışlardı. Ephe
sos'ta Ayasuluk'a doğu yönünden su ge
tiren kemerler kısmen sağlam durumda
dır. Mylasa'nın (Milas) doğu kısmındaki su 
kemeri iki katlıdır. İznik'te Iustinianos dev
rine ait olması gereken su kemerine ait 
kalıntılar Lefke Kapısı yakınında görülmek
tedir. Trabzon'da İmaret deresinin üze
rinde 30 m. boyundaki su kemeri Iustini
anos devrine tarihlenir. Sumela Manastı
rı'na su getiren çok gözlü kemer bir ya
maca yaslanmış durumdadır. 

Osmanlı döneminde imparatorluğun de
ğişik yerlerinde su kemerlerinin inşa edil
diği görülür. İstanbul'da sayıları kırk civa
rında olan önemli örnekler bilinmektedir. 
Şehrin en önemli su şebekesi olan Kırkçeş

me su tesisi üzerinde otuz beş adet ke
mer mevcut olup bunlardan altısı iki veya 
üç katlı anıtsal örneklerdir. I. Theodosios 
devrine (379-395) tarihlenen bu su hattı 
VII. yüzyıl başlarından itibaren batıdan ge
len saldırılar sırasında tahrip edilmiştir. Bu 
tesis 1554-1563 yılları arasında Mimar Si
nan tarafından neredeyse yeniden yaptı
rıimıştır (bk. KIRKÇEŞME SUlARI). Tesisin 
en muhteşem yapıları Moğlova Kemeri ile 
(bk. MOGLOVA KEMERİ) 711 m. boyunda, 
25 m. yüksekliğinde iki katlı bir yapı olan 
Uzunkemer'dir. Aslı Roma dönemine ait 
olan, fakat Türk döneminde yenilenen ke
merlerden biri olarak kabul edilen Kovuk
kemer (Kırıkkemer) üç kat halinde inşa edil
miştir. Cebeciköy deresi üzerindeki Güzel
cekemer (Gözlücekemer) altta sekiz, üst ka
tında on bir göze sahip, dokuz payenin ta
şıdığı 165 m. boyunda bir yapıdır. Tesisin 
doğu kolu üzerindeki Paşa Kemeri (Balık
zade Kemeri) 971'de ( 1 563-64) Sinan tara
fından yapılmıştır. Cebeciköy deresinin tilli 
kollarından biri üzerine kurulan Karake
mer, Develioğlu Kemeri, Valide Kemeri ve 
Alacahamam Kemeri tek katlı diğer önem
li kemerlerdendir. 

Yapımı I. Mahmud döneminde gerçek
leştirilen Taksim su sistemi üzerindeki ke
merlerden en önemlisi yirmi bir gözlü, 400 
m. uzunluğundaki I. Mahmud Kemeri'dir. 
Sadece üstünde kurulmuş olduğu derenin 
üzerindeki kısmı iki kemer sırası halinde 
yapılmıştır. Buna göre daha mütevazi bo
yutlardaki Bahçeköy Kemeri 150 m. uzun-



luğundadır. Her iki kemerin inşa tar ihi 
11 44'tür (1731-32) (bk TAKSİM SULARI). 

Halkalı sularına ait Şirinkemer adıyla da bi
linen Ali Paşa Kemeri, Atışalanı-Metris Çift
liği yakınında Ayvalı deresinin kolu üzerin
de kurulmuş çift sıra kemerli bir yapıdır. 
Yuvasından düştükten sonra kaybolan "ma
şallah" yazılı taş blok üzerinde 1205 (1790-
91) tarihi tesbit edilmiştir. Aynı bölgede Si
nan'ın eseri olan Avasköy Kemeri (Yılan lı 

kemer. Tekkemer) on bir gözlü, tek katlı olup 
kalker bloklarından inşa edilmiştir. Hal
kalı sularının Süleymaniye yolu üstündeki 
tek gözlü KumruluKemer (Akyar Kemeri), 
üç gözlü Karakemer ve Beyazıt su yolu ke
sişiminde Turunçlu suyunu şehre taşıyan 
Paşa Kemeri sıradan su kemerleridir. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ha
seki Hürrem Sultan adına Edirne'nin ku
zeydoğusundaki Taşmüsellim . Hıdırağa 

köyleri ve Kurtalçağı deresi gibi kaynak
lardan şehre su getirilmiştir. Tezkirelerde 
belirtilmemekle birlikte bu tesislerin Seli
miye Camii ve Külliyesi'nin inşası sırasında 
Mimar Sinan tarafından 978 (1570-71) yı
lı civarında inşa edildiği kabul edilir. Kes
me taştan yapılmış, tek sıra halinde sivri 
kemerlerden oluşan bu su yapıları Han
çerli Kemer, Ortakçı Kemeri, Arap Keme
ri, Çiftekemer, Kurt Kemeri. Yedigöz Ke
meri. Hıdırağa Kemeri, Üçgöz Kemeri , Oğ
lanlı Kemeri, Hasanağa Kemeri' dir. Zaman
la harap olan kemerler 1890'da Edirne Va
lisi İzzet Paşa tarafından tamir ettirilmiş
tir. 

Kadifekale'deki eski İzmir' e (Smyrna) su 
getiren Bizans dönemine ait su kemeri Şi

rinyer'de (Kızılçullu) Kemer çayının üze
rine inşa edilmiştir. Üç kat kemerli bu te
sis Osmanlı devrinde defalarca onarılarak 
XVII. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmış , 

aynı yüzyılın ikinci yarısı içlerinde Sadra
zam Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa tara
fından Vezirsuyu diye anılan suyu şehre 
getiren su yolu ile Vezirkemeri inşa edilin-

Kırkçesme 

su tesislerinden 
Kovukkemer 
I K ırıkkemerı 

ce eski su yolları iptal edilmiştir. 160 m . 
uzunluğundaki Vezirkemeri beden kısmı 
kaba taştan, sivri kemerleri tuğladan ya
pılmış, kemer aralarında tuğladan hafif
letme kemerleri kullanılmıştır. 

Anadolu'daki örnekler içinde Safranbo
lu'ya su getiren ve İncekaya Köprüsü ya
kınında bulunan su kemeri Sadrazam Saf
ranbolulu İzzet Mehmed Paşa tarafından 
1794-1798 yılları arasında yaptırılmış , 116 
m. uzunluğunda ve 60 m. yüksekliğindeki 
kemer moloz taş ve harçla inşa edilmiştir ; 

biri büyük, beşi küçük kemerden meyda
na gelmektedir. Pınarbaşı su kaynağından 
Kırkgöz suyunu Kahramanmaraş 'a taşı

yan Akdere Su kemeri 4,1 O m . genişliği, 
1,1 O m. kemer açıklığı olan tek bir sivri ke
merle vadiyi aşar. Moloz taş üzerine kes
me taş kaplamalı kemer günümüzde ha
rap durumdadır. Hamza Gündoğdu'nun 
Alaüddevle veya Kanuni Sultan Süleyman 
dönemine tarihiediği bu su tesisi (DİA, 
XXIV, 200) Mehmet Özkarcı tarafından 
1618 yılı civarına tarihlenmekte ve banisi
nin Bayezidoğulları'ndan Hacı Abdullah Bey 
olması gerektiği belirtilmektedir (Türk Kül
tür Varlıklan Envanteri, I, 519) . Harunürre
şid 'in eşi Zübeyde Hanım tarafından Taif 
yönünden Arafat'a taşınan suyu (Aynizü
beyde suyu) kemer ler aracılığ ıyla Mihri-

Kavala 'da 
Kanün1 
Sultan 

Süleyman 
döneminde 
inşa edilen 

su kemeri
Yunanistan 

SU KEMERi 

mah Sultan Mekke'ye taşıtmıştır. Mimar 
Sinan'a mal edilen, Arafat-Müzdelife ara
sındaki bu kemerler yıkı!mıştır. 

Balkanlar'da Türk döneminde yaptırı
lan anıtsal su kemerleri içinde Yunanistan
Kavala'da Kanuni Sultan Süleyman zama
nında inşa edilen çift katlı su kemerinde 
kalın payeler arasına atılan alt kat kemer
leri üst kata göre daha geniş tutulmuş , 

üst kat kemerleri arasına altlı üstlü hafif
letme gözleri yapılmıştır. Üsküp'ün kuzey
batı kısmındaki Mustafa Paşa Su Kemeri 
Banya dağından elli beş kemerle su geti
ren 3800 metrelik bir yapıdır. Bu kemer 
XIX. yüzyılın başında Hamza Paşa tarafın 
dan tamir ettirilmiştir. Kesme taş ve moloz 
taştan yapılmış, kemerlerinde tuğla kul
lanılmıştır. Yunan adalarından Ayamavra'
ya Osmanlı hakimiyetindeyken XVI. yüzyıl 
ortalarındaki imar faaliyetleri sırasında in
şa edilen su yoluyla 3 km. uzaklıktaki bir 
kaynaktan su taşınmıştır. Bu tesisin su 
kemeri 360 gözden meydana geliyordu. 
Kıbrıs'ta Limasol-Larnaka arasındaki su 
kemeri Ebubekir Paşa tarafından 1746-
1 750 yılları arasında tek katlı ve üç parça 
halinde yaptırılmıştır. Avrupa'da XVIII. yüz
yılda Kral V. John tarafından Lizbon'da yap
tırılan 18 km. uzunluğundaki Aguas Liv
res Su Kemeri ile 1848 tarihli Marsilya su 
yoluna ait Roquefavour Su Kemeri bu mi
mari tipin en muhteşem örneklerdir. Su 
kemerlerinde uygulanan temel mühendis
lik esaslarının günümüzde tarım alanları
nın sulanmasında kullanılan kanallarda ay
nen uygulandığı görülmektedir. 
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li] ENiS KARAKAYA 

SUAL 
( Jl;-ıl) 

Mükellef insanların 
dünyadaki inanç ve davranışlarından 

kabirde ve kıyamet gününde 
Lsorguya çekilmeleri anlamında terim._j 

Sözlükte "birinden bir şey vermesini ta
lep etmek; sormak, sorguya tabi tutmak" 
anlamında masdar olan sual (mes'ele) ke
limesi isim olarak da kullanılır. Ragıb el-İs
fahanl, sualin asıl manasının "birinden bil
gi veya mal vermesini ya da bunlara gö
türecek yolu göstermesini istemek"ten 
ibaret bulunduğunu söylemekte, bazan so
ru sormanın bilgi edinmeye değil muhata
bı azarlayıp susturmaya yönelik olduğu
nu belirtmektedir (el-Müfredat, "s,el" md.; 
krş. Kamus Tercümesi, III, 1351-1352). 

Kabir SualL Kur'an-ı Kerim'de kabir su
aline işaret eden ayetlerden biri Cenab-ı 
Hakk'ın, iman edenleri hem dünyada hem 
ahirette sağlam söz ve kararlı davranışa 
mazhar kılacağını bildiren beyanıdır (ibra
hfm 14/2 7). Münker ve Nekir melekleri ta
rafından yapılacak sorgulamada kişiye rab
bi, peygamberi ve dini sorulur; mürninler 
kolayca cevap verirken kafir veya münafık 
olanlar, "Bilmiyorum, ben çevremdeki in
sanlara uydum, onların yaptığını yaptım" 
der (Buhar!, "Cena,iz", 67, 86; Müslim, 
"Cennet", 70-74; Taberf, XIII, 279-286). Ka
bir sualinin keyfiyeti konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Bazılarına göre 
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d!, V, 290-292; Xl, 3 ı ı). Zuhruf süresinde 
( 43/44) Hesülullah'ahitap edilere~ Kur'an'ın 
kendisine ve ümmetine bir öğüt vesilesi 
olduği.ı ve ileride ondan sorumlu tutula
cakları ifade edilmektedie Kur'an-i Kerirn'- . 

·den ahirette insa.nlara yöneltilece)< soru
ların iman ve salih amel, vahyin tebliği ve 

sual ruha, bazılarına göre ise ruhsuz cese
de sunulacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin 
çağuna göre ölmüş kişi suali aniayacak ve 
cevap vermeye gücü yetecek,. aynı zaman~ · 
da ka bir nimetinin lezzetini veya azabin 
acısını duyacak kadar birhayata sahip kı
lınacak, dolayısıyla sual ruh:ve ·bedene yö
nelik olacaktır_ Ancak bu esnada ruhun 
dünya hayatındaki vasıflarıyla bedene iade · 
edilip edilmeyeceği hususunda kesii-ibir 
sonuca varılamamıştır. M:3.türfdf'nin de be
lirttiği gibi gayb alemine ait olan bu mese
lede bir nevi hayatın .rrievcudiyeti benim- · 
sendikten sonra tevakkuf edip herhangi 
bir fikir beyan etmemek en isabetli yol 
olarak görülmektedir (Neseff, II, 764; bk. 
ACBÜ'z-ZENEB). 

· ... bu tebliğin benim?enmesine, insanlan din·- ·· 

den soğutma suçuna ve ayrıca dünya ni
metlerinin şükrü gibi konulara yönelik ola~ . 

cağı anlaşılmaktadır, 

Mahşerdeki SuaL Kıyamet gününde ye
niden dirilme ve arasat meydanında top
lanma (ba's, haşr) gerçekleştikten sonra he
sabın başlayacağı bilinmektedir_ Hesap su
al, kitap ve mizan safhalarından oluşmak
tadır. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü in
sanların dini sorumlulukları çerçevesinde 
sorguya tabi tutulacaklarına dair ondan 
fazla ayet yer almaktadır; bunların bir kıs
mı "hesaba çekilme" manasma da gelmek
tedir (M. F. Abdülbaki. el-Mu'cem, "s,el" 
md.). Rahman süresinde kıyametin kop
ması tasvir edilirken o gün insana da cine 
de günahının sorulmayacağının ifade edil
mesi (55/39). arasat meydanında toplan
ma ve hesaba çekilme merhalesinin baş
lamasından önceki döneme ait bir beyan 
olabileceği gibi kişilerin görevli melekler ta
rafından zaten tanındığı anlamına da ge
lebilir. Nitekim ayetin devamında, "Suçlu
lar simalarından tanınır, perçemlerinden 
ve ayaklarından yakalanır" buyurulmakta
dır (er-Rahman 55/41). Ayrıca söz konusu 
ayet. "Ne yaptın. ne suç işledin?" şeklin
de değil, "Niçin yaptın. niçin suç işledin?" 
biçiminde de yorumlanmıştır (Matürfdf, V, 
290-291 ). Peygamberler günah işlemek
ten korunmuş oldukları halde Kur'an-ı Ke
rim' de onlara da sual yöneltileceği ifade 
edilmektedir (ei-A'raf 7/6; ei-Ahzab 33/7-
8). Müfessirler, söz konusu sualin -adale
tin herkesin önünde tecelli ettiğinin anla
şılması hikmetine bağlı olarak- ilahi mesa
jı tebliğ edişlerini ve ümmetierin bu tebli
ğe ne cevap verdiklerini hedef aldığını be
lirtirler. Nitekim diğer bir ayette kıyamet 
günü Cenab- ı Hakk'ıilpeygamberleri top
layıp davetlerine ne kadar icabet edildiği
ni sora.cağı( e1-Maide 5/1 09). bir ayette de 
ümmetiere kendilerine gönderilen Allah 
elçilerine nasıl cevap verdikleri sualini tev
cih edeceği bildirilmektedir (el-Kasas 28/ 
65; Taberf, VIII, I 59- 160; XXI, 1 52; Matürf-

Kıyamet günü sorgulaması konusunda 
hadis kitaplarında epeyce rivayet bulun
maktadır. Hz. Peygamber'in Veda hutbe
sine yer veren kaynaklar onun konuşması 
esnasında, "Bir gün rabbinize kavuşacak
sınız, O bütün hareket ve davranışlarınız
dan sizi sorguya çekecektir" dediğini nak
letmiştir (Buharf, "Eçliil:ıl", 5; Müslim, "I\8-
same", 29). Ebü Hüreyre'den rivayet edi
len bir hadiste Resul-i Ekrem kıyamet günü 
ilk sorgulanması sırasında kula şöyle dene
ceğini belirtmektedir: "Sana beden sağlı
ğı vermemiş ve seni soğuk sudan kandır

mamış mıydık?" (Tirmizi. "Tefsi'rü'l-1\uı"an", 
102). Yine Resülullah bir gün Hz. Ebü Be
kir ve Hz. Ömer'le karınlarını doyurduktan 
sonra şöyle demiştir: "Varlığım kudret elin
de bulunan Allah'a yemin ederim ki kıya
met gününde bu nimetten mutlaka sor
guya çekileceksiniz. Sizi evinizden açlık çı
karmıştı, şimdi ise bu nimete nail olduk
tan sonra evinize dönüyorsunuz" (Müslim. 
"Eşribe", 140; İbn Mace, "Zühd", 12; Tirmi
zi. "Zühd", 39). Konuyla ilgili en kapsam
lı hadisi İbn Mes'Cıd rivayet etmiştir: "Kı
yamet günü hiçbir kimse şu beş soruya 
muhatap olmadan rabbinin huzurundan 
ayrılamaz: Ömrünü hangi yolda geçirdiği, 
gençliğini hangi çizgide eskittiği, serveti
ni nereden kazanıp nereye harcadığı ve il
miyle ne kadar amel ettiği" (Tirmizi, "Şıffi
tü'l-15ıyame", ı). Farklı sahabflerin Resü
lullah'tan yaptıkları rivayetlerden anlaşı
lacağı üzere kıyamet günü Cenab-ı Hak 
arada melekler bulunmaksızın bazı kim
selere soru yöneltecektir. Hesap işlemle
rinin başladığı sırada mürnin kul Allah'ın 
lutuf ve himayesine yaklaştırılır. O'nun ta
rafından dünyada işlediği falan günahı ha
tırlayıp hatıriamadığı soruluc Mürnin de 
hatırladığını söyler. Cenab-ı Hak. o günahı 
dünyada insanların gözünden sakladığı 
gibi, bugün de affedip amel defterinden 
sildiğini gizlice beyan eder (Buhar!, "Tef
sir", 11/4, "Edeb", 60, "Tevl:ıid", 97; Müs
lim, "Tevbe", 52; Muhammed b. Ahmed ei
Kurtubf, s. 301 -302). Kıyamet gününde sor
gu ve hesaba tabi tutulmada asıl olan her
kesin kendi inanç ve davranışlarıdır, çün-


