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TAKSÝM

kama dönülerek veya icracýnýn istediði di-
ðer bir makamda yapýlabilir. 5. Fihrist tak-
simi. Bir çeþit sözsüz “kâr-ý nâtýk” olup bir
makamdan -genellikle rast- baþlanýlarak
yakýn-uzak bilinen pek çok makama ge-
çildikten sonra yine ilk makama dönülmek
suretiyle yapýlan taksimdir. Bu tür taksi-
min süresi çok uzun olur. Fihrist taksimi
yapabilecek icracýnýn çok iyi makam bilgi-
sine ve geçki tekniðine sahip olmasý ge-
rekir. 6. Sualli-cevaplý taksim. Klasik tak-
sim tarifine uymayan bu tür taksimlerde
iki veya daha çok sazýn sualli-cevaplý tak-
sim yapmasý söz konusudur. Bunlarda bir
saz bir makamda kýsa bir taksim yapar, di-
ðer bir saz yine ayný þekilde kýsa bir tak-
simle buna cevap verir ve taksim böylece
devam eder. Bu taksimde de çeþitli ma-
kamlara geçkiler yapýldýktan sonra genel-
likle ilk makama dönülerek karar edilir.

Taksim bir çeþit irticâlî bestekârlýktýr.
Bu sebeple icracýnýn, kabiliyetinin yaný sý-
ra makam geçkilerinde kulaðý tedirgin et-
meden cezbedici naðmeler kullanabilmesi
için sazýna çok hâkim olmasý, ayrýca ma-
kam bilgisiyle tekniðinin kuvvetli olmasý
gerekir. Taksim farklý kabiliyet gerektiren
bir icradýr. Sözü edilen hususlara sahip bu-
lunduðu halde hiç taksim yapamayan ki-
þilerin yanýnda yine çok iyi bestekâr olma-
larýna raðmen iyi taksim yapamayan, bu-
na karþýlýk bestekârlýkla ilgisi bulunmadýðý
halde çok güzel taksimleriyle tanýnan sa-
natkârlar vardýr. XIX. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýndan itibaren baþlayan nota neþriyatý çer-
çevesinde bazý saz icracýlarýnýn taksimleri
notaya alýnýp yayýmlanmýþtýr. Mûsiki tari-
hinde taksimleriyle en çok tanýnan ve tak-
simleri plaklarla bugüne ulaþan kiþi Tan-
bûrî Cemil Bey’dir. Yakýn tarihte ise Kemâ-
nî Sadi Iþýlay, Hakký Derman ve Nubar Tek-
yay, Neyzen Niyazi Sayýn ve Aka Gündüz
Kutbay, Ûdî Yorgo Bacanos, Kanûnî Ah-
met Yatman, Tanbûrî Ercüment Batanay
ve Necdet Yaþar güzel taksimleriyle tanýn-
mýþ sanatkârlardýr. Günümüzde bunlardan
sadece Niyazi Sayýn ile Necdet Yaþar ha-
yattadýr.
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TAKSÝM SULARI

Ýstanbul’un
Galata-Taksim tarafýna

su getiren
tarihî þebeke.

˜ ™

Ýstanbul’un tarihî yarýmadasýnýn suyunu
temin eden ve Roma devrinde yapýlmýþ
olan bütün isâlelerin sur dýþýnda kalan bö-
lümleri, VII. yüzyýldan itibaren Balkanlar’-
dan gelerek þehri kuþatan çeþitli kavimler
tarafýndan tamamen tahrip edilmiþti. Fâ-
tih Sultan Mehmed, fetihten hemen son-
ra þehrin suyunun birkaç küçük isâle ile
sarnýçlardan saðlandýðýný görünce eski isâ-
lelerin tamir edilip geniþletilmesini ve ye-
ni isâlelerin yapýlmasýný emretti. Fâtih za-
manýnda dört yeni isâle yapýldý ve bir Ro-
ma isâlesi tamir edildi. 1453-1755 yýllarý
arasýnda Halkalý köyü ile Cebeciköy arasýn-
daki araziden gelen ve Halkalý sularý diye
anýlan on altý baðýmsýz isâle hattý yapýla-
rak þehirde 435 yere su akýtýldý. Ayrýca Ka-
nûnî Sultan Süleyman tarafýndan Belgrad
ormanlarýndan su getiren Kýrkçeþme te-
sisleri 1563 yýlýnda yapýlýnca þehir bol su-
ya kavuþtu ve 580 yere su verildi.

Fâtih Sultan Mehmed’den sonraki devir-
lerde Haliç’in kuzeyindeki bölgenin su ih-
tiyacý küçük menbalardan beslenen çeþ-
melerden ve bazý isâlelerden karþýlanýyor-
du. Galata Mevlevîhânesi’nin suyunu te-
min eden ve Levent Çiftliði’ndeki iki men-
badan beslenen isâle hattý, Kasýmpaþa’-
nýn suyunu saðlayan isâle hattý ve Kâðýt-
hane menba suyunu getiren isâle hattý bu
bölgedeki isâlelerin en önemlilerindendi.
Boðaz kýyýlarýnda inþa edilen yeni köþkler
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Türk mûsikisinde bir form.
˜ ™

Herhangi bir saz veya ses tarafýndan bir
usule baðlý kalmadan bir veya daha çok
makamda icracýnýn o andaki ilhamý ile ir-
ticâlî (doðaçlama) olarak yaptýðý melodik
seyre, gezintiye verilen isimdir. Ýnsan se-
siyle ayný þartlarda yapýlan güfteli melo-
dik gezintiye “sesle taksim etmek” denil-
miþ, ancak bu hususta “gazel” kelimesi da-
ha çok tutulmuþ ve taksim genellikle saz
eseri formunun adý olmuþtur. Bu konuda
her ne kadar doðru ifade “taksim etmek”
ise de “taksim yapmak”, yaygýn biçimde
daha çok kullanýlmaktadýr. Forma bu adýn
verilmesinin sebebi makamlarý icracýnýn ay-
rý ayrý belirtmesidir. Taksim umumiyetle bir
tek saz tarafýndan icra edilirse de ikili, üç-
lü saz gruplarýnca da yapýlabilir. Gazel mýs-
ralarý arasýnda o esnada bulunulan ma-
kamda bir saz tarafýndan taksim yapýlýr.
Türüne göre taksim tek makamlý olabilece-
ði gibi çok makamlý da olabilir, dolayýsýyla
süresi türe göre deðiþir.

Taksimin çeþitleri genelde þunlardýr: 1.
Giriþ taksimi. Bir faslýn veya Türk mûsikisi
programýnýn baþýnda o faslýn veya prog-
ramda okunacak eserlerin makamýna ku-
laklarý alýþtýrmak için yapýlýr. Bunlar daha
çok tek makamlý, bazan da ilk makama
dönmek þartýyla iki makamlý kýsa taksim-
lerdir. 2. Ara taksimi. Bir faslýn ortasýnda
bir saz tarafýndan yapýlan ve faslýn maka-
mýndan baþlanýp birkaç makam dolaþýl-
dýktan sonra tekrar fasýl makamýna dö-
nülerek karar edilen taksimlerdir. 3. Ge-
çiþ taksimi. Ayrý makamdaki eserler ara-
sýnda yapýlan taksim türüdür. Bu taksim-
de bir makamdan diðerine geçilirken ku-
laklarýn tedirgin olmamasý için yakýn ma-
kamlardan yararlanýlýr ve kulaklar alýþtýrý-
larak yeni makamda karar edilir. 4. Kon-
ser taksimi. Bir konserin belli bir bölümün-
de bir saz tarafýndan yapýlan ve icracýnýn
istediði makamdan baþlayarak istediði ka-
dar makamda gezindiði taksim türüdür
ve süresi icracýya baðlýdýr. Karar ya ilk ma-
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köy’de Vâlide Bendi inþa ettirilerek ben-
din suyu Taksim tesislerine katýldý. Vâlide
Bendi’nin yapýlmasý ile 23 lüle (1196 m3/
gün) su kazanýldý. Bunun 16 lülesi Topuz-
lu Bent kanalýna verildi, 2 lülesi de mec-
ra hakký olarak yine ayný yere katýlýp geri
kalan 5 lüle vâlide sultanýn arzusuna býra-
kýldý. Vâlide sultan, bendin çýkýþýndan iti-
baren Büyük Bent’in haznesine dökülen
derelere uzanan bir galeri inþa ettirerek
5 lüle suyu Kýrkçeþme tesislerine kattýrdý
ve oradan Eyüp’teki vâlide sultan hayra-
týna su baðlattý. Vâlide Bendi planda kýrk
hatlý, payandalý kâgir kemer-aðýrlýk bara-
jý tipinde yapýldý. Dördüncü merhalede II.
Mahmud, Arabacý Mandýrasý deresinin bir
kolu üzerinde kendi adýyla anýlan bendi in-
þa ettirdi ve 1839 yýlýnda bendin suyu Tak-
sim sularýna katýldý. Sultan Mahmud Ben-
di kâgir kemer-aðýrlýk barajý tipinde olup
günümüzün baraj tekniðine göre yapýl-
dý.

Taksim tesislerinin isâle hattýnda baþlan-
gýçta içi sýrlý künkler kullanýlmakteyken I.
Abdülhamid veya III. Selim devrinde künk-
ler iptal edilip geniþliði 60-90 cm., yüksek-
liði 120-140 cm. olan bir galeri inþa edile-
rek isâle hattýndan daha fazla suyun geç-
mesi saðlandý. Ýsâle galerisi yarma ve del-
melerden geçirilip her yerde üstü kapalý
biçimde yapýldý ve bu þekilde kirlenmeler
önlendi. Ýsâle hattýnda küçük kemerlerin
inþa edilmediði yerlerde büyük çaplý kur-
þun borular ters sifon olarak kullanýldý. Ters
sifonlara giriþ ve çýkýþta, daðýtým kollarýnýn
ayrýldýðý yerlerde, bir oda büyüklüðünde
kubbeler yapýldý. Debi ölçme sandýklarýn-
daki lülelerle sular ölçülerek týkanýklýklarý
kontrol etme imkâný saðlandý. Ýsâle hattý
üstündeki kemerlerin en büyüðü I. Mah-
mud Kemeri, diðerleri Bahçeköy, Hasan
Aða ve Zincirlikuyu kemerleridir. Ýsâle hat-
tý II. Mahmud Bendi’nden baþlar ve II. Mah-
mud katmasýný aldýktan sonra Vâlide Ben-
di’nden gelen kol ve onun üzerindeki vâli-
de sultan katmasýnýn suyunu getiren ga-
leriyle birleþir. Ardýndan bu galeriye Kame-
riça katmasý ile Avcýbayýrý katmasý bað-
lanýr ve Topuzlu Bent’in suyunu aldýktan
sonra Bahçeköy Kemeri’nin baþýnda Bala-
ban deresi katmasýný alarak I. Mahmud Ke-
meri üzerinden geçer. Yaklaþýk 2750 m.
sonra Maltalý Baca katmasý galeriye bitiþir.
Hacýosmanbayýrý’ndaki bacadan ayrýlan kol
Hacýosman Maksemi’ne, oradan Yeniköy
koluna debileri ölçülüp su verilir. Maslak
Maksemi’nden 700 m. önce ayrýlan koldan
Emirgân-Boyacýköy’e su akýtýlýr. Maslak
Maksemi’nden ayný yöne ayrýlan diðer kol

ise battaldýr. Maslak Maksemi’nden sonra
Rumelihisarý’na bir kol ayrýlýr. Burada bir
ters sifon vardýr. Zincirlikuyu’dan önce bir
kol Bebek-Arnavutköy’e ayrýlýr. Zincirliku-
yu’da isâle hattý Hasan Aða ve Zincirliku-
yu kemerlerinden geçer. Mecidiyeköy’deki
Derin Baca denen maslaktan bir kol Kü-
çük Baca denen maslaða ve oradan ikinci
bir maslaða birleþerek bir kol Yýldýz’a, di-
ðer kol Ortaköy-Kuruçeþme’ye ayrýlýr. Ana
galeri, Mecidiyeköy-Þiþli ve Kurtuluþ’a ay-
rýlan kolun bulunduðu makseme ve ardýn-
dan Beþiktaþ’a ayrýlan kolun maksemine,
oradan Harbiye Mektebi altýndaki makse-
me ulaþýr. Buradan Taksim’deki büyük haz-
nede ve ona bitiþik maksemde son bulur.
Taksim Maksemi’nden Firuzaða, Cihangir,
Tophane ve Fýndýklý’ya bir kol, Beyoðlu-Ga-
lata’ya ikinci bir kol, Kasýmpaþa’ya üçün-
cü bir kol ayrýlýr. Sular idaresindeki 1306
(1888-89) tarihli Tahrir Defteri’nde Tak-
sim tesislerinden çeþitli yerlere ayrýlan su
miktarlarý ve daðýtým yerleri belirtilmiþ-
tir.

Taksim tesislerinin bugün Hacýosman-
bayýrý’ndaki filtreden sonraki yollarý tama-
men haraptýr. Taksim tesislerinin ana hat
üzerindeki önemli yapýlarý þunlardýr: 1. Har-
biye Maksemi. Bugün mevcut olmayan bu
maksemin etrafý kâgir duvarlarla çevrili ve
üstü basýk bir kubbe ile örtülü idi. Planda
maksemin içten içe boyutlarý 3, 05 × 4,50
m. ve yüksekliði 2,30 metredir. Zemini mer-
mer kaplýdýr. Üzerinde III. Selim’in tuðrasý
ve 1212 (1797-98) tarihini veren dört sa-
týrlýk kitâbe mevcuttur. 2. Taksim Hazne-
si. Taksim Meydaný’nda bulunan bu yýkýk
haznenin dýþ boyutlarý 17 × 90 metredir.
Ýçerisi on iki çift gözden oluþur. Gözlerin iç
boyutlarý 6,21 × 6,21 metredir. Bu duruma
göre haznenin faydalý hacmi 2730 m³’tür.
3. Taksim Maksemi. Ýstiklâl caddesinin Tak-

ve yerleþim yerleriyle Kasýmpaþa, Galata,
Beyoðlu, Fýndýklý, Beþiktaþ ve Ortaköy’ün
kalabalýklaþmasý sonunda Haliç’in kuzeyin-
deki bölgede su kýtlýðý baþ gösterdi. Böl-
genin suyunu temin etmek amacýyla III.
Ahmed zamanýnda baþlatýlan isâle hattý
Patrona Ýsyaný yüzünden yarým kaldý. Te-
sisin yapýmýna I. Mahmud döneminde de-
vam edilerek Taksim isâle hattý 1732 yýlýn-
da tamamlandý. Yapýlan bu ilk isâle hattý
Taksim tesislerinin birinci merhalesini teþ-
kil eder. Bu merhalede Büyükdere’nin ku-
zeybatýsýnda Bahçeköy’deki derelerden alý-
nan sular içi sýrlý künklerle þehre getirildi.
Ýsâle hattý Bahçeköy Kemeri’nden sonra
bir katlý ve yalnýz dere üzerinde iki katlý,
toplam yirmi bir gözlü, 400 m. uzunluðun-
da, 11 m. yüksekliðindeki I. Mahmud Ke-
meri’nden geçer; ardýndan Acýelma, Der-
bent, Maslak, Ayazaða, Zincirlikuyu, Me-
cidiyeköy, Þiþli yoluyla Harbiye Mektebi
önündeki makseme ve oradan Taksim’de-
ki su deposuna ve makseme ulaþýr. Bu isâ-
le hattýnýn uzunluðu yaklaþýk 25 kilomet-
redir.

1732’de yapýlan isâle hattýna daha faz-
la su verebilmek için yine I. Mahmud ta-
rafýndan 1750 yýlýnda Topuzlu Bent yaptý-
rýldý. Bu bendin ekseni doðrusal olup pa-
yandalý kâgir aðýrlýk barajý tipindedir. Ýkin-
ci merhalede isâle hattý geniþletildi ve te-
sise bazý ilâveler yapýldý. 1786’da Kaptaný-
deryâ Gazi Hasan Paþa, Topuzlu Bendi 14
zirâdan 18 zirâa yükselterek bendin vere-
ceði suyu 23,5 lüleye (1222 m3/gün) çýkar-
dý. Bu sebeple Taksim sularýndan kendisi-
ne 22 masura (143 m3/gün) su tahsis edil-
di. Bu su Kasýmpaþa’daki Bahriye tesisle-
riyle kendi hayratýna verildi. 1787’de Sad-
razam Yûsuf Paþa, Bahçeköy civarýnda Dut-
luk mevkiindeki vâlide sultan katmasýný ýs-
lah ettirerek katmanýn suyunu çoðalttý ve
kendisine 8 masura (52 m3/gün) su ayrýl-
dý. Üçüncü merhalede III. Selim’in annesi
Mihriþah Sultan tarafýndan yine Bahçe-
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Bahçeköy’de I. Mahmud Kemeri

Taksim Maksemi’nin kapýsý üzerindeki kitâbe



480

TAKSÝM SULARI

– —
TAKSÝT
( Dא����� )

Bir borcun belli zamanlarda
ödenmesi gereken

parçalarýndan her biri.
˜ ™

Sözlükte “adalet” ve “paylaþtýrma” an-
lamlarýndaki kýst kökünden türeyen tak-
sît, belli zaman dilimlerinde ve belli par-
çalar halinde ödenmek üzere borcun kýsým-
lara ayrýlmasýný ifade eder. Bir akidle yük-
lenilen edimin en az iki farklý zaman dili-
minde ifa edilmesi halinde bu ifalarýn her
birine taksit, yapýlan iþleme de taksitli iþ-
lem denir. Bu yolla yapýlan satýþ iþlemi “el-
bey‘ bi’t-taksît” diye anýlýr. Ayrýca fýkýh li-
teratüründe necm kelimesi “taksit”, ten-
cîm “taksitlendirme” ve müneccem “tak-
sitlendirilmiþ” mânasýnda kullanýlmýþtýr.

Taksitli satýþ vadeli satýþýn alt türü olup
mutlak anlamýyla vadeli satýþtan ayrýldýðý
nokta satýþ bedelinin daha sonra bir defa-
da deðil belli aralýklarla ödenmesidir. Ma-
lýn akdin yapýlýþý esnasýnda teslim edildi-
ði, bedelin ise parçalara ayrýlýp her parça-
nýn taraflarýn kararlaþtýrdýðý zaman dilim-
lerinde satýcýya ödendiði ve en son taksi-
din ödenmesiyle deynin ifa edildiði satýþa
taksitli satýþ, hem malýn hem bedelin par-
çalara ayrýldýðý ve bedelin parçalarý öden-
dikçe malýn da parçalar halinde teslim edil-
diði satýþa ardarda teslimli satýþ sözleþ-
mesi denilmektedir. Yakýn dönemde tak-
sitli satýþ, önceleri ekonomik deðeri yük-
sek dayanýklý tüketim mallarýnýn satýmýn-
da uygulanan bir yöntem iken artýk hemen
her malýn satýmýnda kullanýlan bir yöntem
haline gelmiþtir. Taksitli iþlemlerde akdin
konusu mal, hizmet veya her ikisi birlikte
olabilir. Uygulama büyük oranda mal üze-
rinde gerçekleþmekle birlikte hizmet be-
delinin de takside baðlanmasý yaygýnlýk ka-
zanmaya baþlamýþtýr.

Hukukçu ve iktisatçýlar taksitli satýþýn alý-
cý ve satýcý yönünden fayda ve zararlarý üze-
rinde geniþ biçimde durmuþtur. Bunun alý-
cý yönünden faydalarý þöylece özetlenebi-
lir: 1. Taksitli satýþ, ekonomik gücü yüksek
olmayan veya ihtiyaç duyduðu malýn be-
delini karþýlayacak kadar birikimi bulun-
mayan kiþiler bakýmýndan bir tür kredi kay-
naðýdýr. Bu sebeple günümüzde finans ku-
rumlarý, tüketiciye ihtiyaç duyduðu ev ve
araba gibi temel ihtiyaç mallarýný taksit-
lendirme yoluyla satma niteliði taþýyan iþ-
lem türlerini geliþtirmeye çalýþmaktadýr.
2. Alýcý, ihtiyacý olan malý yeterli para bi-
riktirmeden alabildiði için toplumdaki ha-

yat standardý yükselmektedir. 3. Alýcý, tak-
sitleri genellikle aydan aya ödeyeceðinden
her ay bütçesinden belli meblað ayýrmak
zorunda kalýr ve düzenli tasarruf alýþkan-
lýðý edinmiþ olur. Taksitli satýþýn satýcý yö-
nünden baþlýca faydalarý da þöylece sýra-
lanabilir: 1. Mallarýn sürümü taksitli satýþ
sayesinde artar. Nitekim üretici ve pazar-
lamacýlar, çeþitli dönemlerde taksit mik-
tarlarý ve taksit sayýlarý konusunda cazip
fýrsatlar sunarak satýþlarýný arttýrma yolu-
na gitmektedir. 2. Taksitli satýþýn sürümü
arttýrmasý yeni sanayi kollarýnýn açýlma-
sýna, eskilerinin geliþmesine ve istihdam
alanlarýnýn geniþlemesine katký saðlar. 3.
Ekonominin durgun olduðu zamanlarda
taksitli satýþ tüketiciyi mal almaya yönlen-
dirir ve piyasanýn canlanmasýnda etkin rol
oynar.

Taksitli satýþýn hem alýcý hem satýcý baký-
mýndan -fakat çoðu zaman güçsüz taraf
olan alýcý yönünden- sakýncalarý ise þöyle-
ce sayýlabilir: 1. Alýcý peþin ödeyeceði meb-
laðýn ve taksit miktarlarýnýn düþük oldu-
ðuna aldanarak ileride ödeyemeyeceði bir
borç altýna girebilir. Kiþiler genellikle ileri
tarihte ödeyecekleri borcun hesabýný da-
ha az titizlikle yaparlar ve sonuçta sözleþ-
me anýnda öngöremedikleri ekonomik so-
runlarla karþýlaþabilirler. 2. Çoðunlukla tak-
sitli satýþ sözleþmeleri genel iþlem þartlarý
içeren tek tip sözleþmelerdir. Bu sözleþ-
melerde zayýf durumda olan alýcýnýn satýcý
karþýsýnda fazla pazarlýk gücü olmaz. Alý-
cý ya satýcýnýn þartlarýný kabul ederek söz-
leþmeyi imzalar ya da sözleþme yapmaz.
Her iki durumda da alýcýnýn sözleþmenin
içeriðine müdahale etmesi söz konusu de-
ðildir. 3. Bazý satýcýlar çok yoðun ve cazip
reklamlar yaparak alýcýnýn serbest iradesi-
ni bozarlar. Böylece alýcýnýn satýn almayý
düþünmediði mallarý vazgeçilmez ihtiyaç
gibi gösterip almasýný saðlarlar. Bu tür rek-
lamlarda genellikle sözleþmenin bütün þart-
larý deðil sadece alýcý bakýmýndan cazip ge-
lenler yer alýr. Alýcý da sözleþme yapacaðý
zaman diðer þartlara bakmadan sözleþ-
meyi imzalar. Akdin uygulanmasý aþama-
sýnda tüketici hiç düþünmediði durumlar-
la karþýlaþabilir. 4. Satýcýlar taksit miktar-
larýný ayarlarken satýþ bedeli üzerine vade
farký ilâve ederler. Ancak söz konusu va-
de farký fâhiþ miktarda olabilir ve alýcý ihti-
yaç duyduðu malý satýcýnýn belirlediði þart-
larda kabul etmek durumunda kalabilir. 5.
Satýcýlar, alýcýnýn taksitleri ödememe tehli-
kesine karþýlýk satýþ sözleþmesine alýcýnýn
aleyhine cezaî þart, muacceliyet, sözleþ-
meden dönme, yetkili mahkeme gibi bazý
kayýtlar koymakta ve alýcý buna raðmen rý-

sim Meydaný’na açýldýðý yerde Fransýz Kon-
solosluðu’nun karþýsýndaki köþededir. Pla-
na göre sekiz köþeli prizma þeklinde ya-
pýlmýþ olup çok süslü bir kubbesi vardýr.
Sekizgen planýn köþeden köþeye diyagonal
mesafesi 7 metredir. Yan tarafýndaki çeþ-
menin üstünde çok güzel bir istifle yazýl-
mýþ âyet-i kerîme vardýr. Maksemin üze-
rindeki kitâbe altý mýsralý olup 1145 (1732-
33) tarihini verir. Ancak debi ölçme sandý-
ðýnýn iki yanýnda Cezayirli Gazi Hasan Pa-
þa ve Sadrazam Yûsuf Paþa’ya ait iki kitâ-
benin tarihleri 1200’dür (1785). Ölçme san-
dýðýna gelen su 18 cm. çýkýntýsý olan bir çör-
tenden dökülmekte, saðda ve solda deði-
þik çapta 20 lüleden su daðýtýlmakta, sað-
daki 10 lüleden Fýndýklý-Tophane’ye top-
lam debisi 10 lüle (520 m3/ gün), soldaki
10 lüleden toplam debisi yine 10 lüle Be-
yoðlu-Galata’ya su verilmektedir. Tam sol-
daki 4 lüleden toplam debisi 5 lüle (260
m3/gün) olan su Kasýmpaþa cihetine ayrýl-
maktadýr (1 lüle ø 26 mm. çapýndaki bo-
rudan ekseni 96 mm. su yükü altýnda akan
52 m3/gün debi). Çörtenin üstünde yer alan
iki satýrlýk kitâbe 1145 (1732-33) tarihini
verir.

Taksim tesislerinden su alan önemli çeþ-
melerin bazýlarý þunlardýr. Topçubaþý Ýs-
mâil Aða Çeþmesi (1731), Kabataþ’ta He-
kimoðlu Ali Paþa Meydan Çeþmesi (1732),
Taksim Kazancý Yokuþu’nda Hâfýz Ahmed
Paþa Çeþmesi (1732), Tophane’de I. Mah-
mud Meydan Çeþmesi (1732), Azapkapý’-
da Sâliha Sultan (Azapkapý) Meydan Çeþme-
si (1732), Kabataþ’ta set üstünde Silâhdar
Yahyâ Efendi Çeþmesi (1788), Emirgân’da
Çýnaraltý’ndaki meydan çeþmesi (1789), Bo-
yacýköy Karakolu içerisinde II. Mahmud
Meydan Çeþmesi (1837), Maçka’da Bezmi-
âlem Vâlide Sultan Meydan Çeþmesi (1839).
Taksim sularýnýn en büyük deposu olan
2730 m³ hacmindeki Taksim su haznesin-
den baþka Kýlýçalipaþa haznesi gibi hazne-
ler ve büyük çeþmelerin depolarý da sula-
rýn ekonomik bir þekilde kullanýlmasýný sað-
lamaktadýr. Ayrýca Taksim tesislerinde çok
sayýda maslak, su terazisi gibi tesislerle þa-
dýrvanlar ve sebiller yapýlmýþtýr.
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