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AVASKÖY KEMERİ RESTORASYON PROJESİ 

ÖZET 

Avasköy Kemeri; İstanbul İli, Esenler İlçesi,245 pafta, 370 ada, 14 parselde yer 
almaktadır. Kemer İstanbul Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yaklaşık 1 km 
kuzeyinde, Yaş Sebze ve Meyve Halinin ise yaklaşık 300 m. batısında 
bulunmaktadır. 

Avasköy Kemeri İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 08.03.1995 tarihli ve 6442 nolu kararı ile korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilmiştir. 

Avasköy Kemeri Halkalı Suları’nın alt kolu olan Süleymaniye Suyolu’nun Aypah 
kolu üzerinde bulunmaktadır. 1559 yılında yazılan bir emirnameden Süleymaniye 
Suyolunun 1559 yılından önce bitirildiği anlaşılmaktadır. Hem caminin inşaat süreci 
hem de sözü edilen emirnameye göre sistem 1559 yılından önce tamamlandığından; 
bu sistemin bir parçası olan Avasköy Kemeri’nin de 1559 yılından önce yapılmış 
olduğu düşünülmektedir. 

Sai Mustafa Çelebi’nin yazdığı Tezkiret-ül-Bünyan’da Müderrisköy Kemeri olarak 
anıldığı saptanan ve mimari özellikleri, yapım teknikleri ve kullanılan malzeme 
özellikleri ile yine Mimar Sinan’ın eseri olan Uzunkemer ile benzerlik 
gösterdiğinden; Avasköy Kemeri’nin de 16. yüzyıla ait bir Sinan yapısı olduğu 
düşünülmektedir. 

Avasköy Kemeri 158.23 m. boyunda, ortalama 8.20 m. yüksekliğinde tek katlı kârgir 
bir yapıdır; 11 adet açıklığı çift merkezli sivri kemerlerle geçilmiştir. Kemer 
açıklıklarının çoğu 4.49 m. olmak üzere 4.41 m. ile 4.50 m. arasında değişmektedir. 
Ortada yer alan altıncı kemerde ise açıklık 5.99 m.’dir. Yapının ayak genişlikleri 
4.45 m. ile 4.48 m. arasında değişmektedir; çoğu 4.46 m.’dir.  

Kemer üzerinden geçen Beylik ve Süleymaniye Suyolları’na ait künkler 35 cm. x 65 
cm. boyutlarındaki tuğla ve harç ile inşa edilmiş kapalı bir galeri içerisine 
yerleştirilmiştir.  

Avasköy Kemeri’nde yüksekliği 20-35 cm. arasında değişen küfeki taşı blokları ile 
inşa edilmiştir. Kemerin iç çekirdek örgüsü ise moloz taşlarla oluşturulmuştur. 
Kemerlerin inşasında taşları birbirine bağlamak amacıyla kenet, zıvana gibi demir 
elemanlar kullanılmıştır 

Tez çalışması, kemerin mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde belgelenmesini, 
kemerden elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda 
restitüsyon önerisinin hazırlanmasını ve kemerin uygun bir biçimde varlığını devam 
ettirmesini sağlayacak restorasyon projesinin hazırlanmasını içermektedir. 
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RESTORATION PROJECT OF AVASKOY AQUEDUCT 

SUMMARY 

Avasköy Aqueduct is located at plate 245, plot 370, parcel 212, Borough of Esenler, Istanbul. It 
is about 1 km. to the south of Istanbul Intercity Bus Terminal and 300 meters to the west of the 
Vegetable and Fruit Bazaar. 

Avasköy Aqueduct was designated Historic Monuments Board as a Grade I monument on 
08.03.1995. 

Avasköy Aqueduct is situated at Aypah branch, which belongs to Süleymeniye Water 
Conveyance Systems that a sub-branch of Halkalı Water Conveyance System. It's mentioned in 
an imperial order dated 1559 that the construction of Süleymaniye Water Conveyance Systems 
was completed. The construction of the Supply System was completed according to both the 
mandate and the construction of the mosque before 1559, so it is clear that Avasköy Aqueduct 
had been constructed before 1559. 

Avasköy Aqueduct shows similarities in construction techniques and materials with Uzunkemer 
which is constructed by Architect Sinan. Therefore Avasköy Aqueduct is considered to be 
constructed in the 16th century by Architect Sinan. 

Avasköy Aqueduct has a length of 158.23 meters. The thickness of the arches differs from 1.42 
meters to 1.55 meters. The buttress' thickness differs from 2.30 meters to 2.56 meters. The height 
of the aqueduct is 8.20 meters. Avasköy Aqueduct has 11 pointed arches. Most of the arches' 
have a span of 4.46 meters, but in others, it ranges between 4.41 and 4.50 meters. The sixth arch 
which is the in middle has a width of 5.99 meters. Most of the buttresses are 4.46 meters wide, 
but there are also others that measure between 4.45 meters and 4.48 meters.  

At the top of the Avasköy Aqueduct, there are two pipes which belong to Beylik and 
Süleymaniye Water Supply Systems. The pipes go through a closed gallery which is constructed 
with brick and mortar. The cross section of the gallery measures 35 cm. x 65 cm. 

The external shell of Avasköy Aqueduct consists of limestone blocks, those heights differ from 
25 cm to 30 cm. The internal core was constructed with rubble stones and mortar. Metal 
connecting  elements such as clamps and dowels were also used.  

This thesis aims to prepare a) a detailed documentation of Avasköy Aqueduct b) to develop a 
reconstitution project with the help of written documents and old drawings and c) a restoration 
project in order to improve the present condition of the monument and presented to the public in 
an improved surrounding.  
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1. GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, üzerinden Süleymaniye ve Beylik Suyolları’nın geçtiği saptanan 

ve İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 

08.03.1995 tarihli ve 6442 nolu karar gereğince korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilen Avasköy Kemeri’nin mevcut durumunun detaylı bir şekilde 

belgelenmesi, kemeri tehdit eden iç ve dış etkenlerin saptanması ve yapının bugünkü 

durumunun ve çevresinin iyileştirilmesi yöntemlerinin geliştirilmesidir. 

1.2. Kapsam ve Yöntem 

Çalışma, kemerin mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde belgelenerek, rölöve ve 

hasar analizlerinin, yazılı kaynak ve yapı üzerinde gözlemlenebilen izlerden 

restitüsyon projesinin ve restorasyon kuram ve tekniklerine uygun restorasyon 

projesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. 

Bu doğrultuda; kemerin mimari belgeleme çalışmalarına 20.04.2007 tarihinde 

arazide kroki çizim çalışmalarıyla başlanmıştır. Bu çalışmaların ardından 28.04.2007 

tarihinde totalstation ile ölçüm çalışmalarına başlanmıştır. Kemerin bütün ölçümleri 

modeli TCR 407 olan Leica marka totalstation ile yapılmıştır. Kemerin tamamının 

totalstation ile ölçülmesi için toplam 43 farklı istasyon noktası oluşturulmuş ve 

ölçüm çalışması 8850 nokta alınarak 17.05.2007 tarihinde sona ermiştir. Ölçümler 

kemerin cepheleri boyunca istasyon kurularak sırası ile plan, cephe ve kesit ölçüleri 

alınarak tamamlanmıştır.  

Ölçüm çalışmalarının ardından 18.05.2007 tarihinde kemerin fotoğraflarla 

belgelenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Fotoğraflarla belgeleme çalışması 

19.05.2007 tarihinde sona ermiştir. 

Kemerde kullanılan malzemelerin tespiti için 20.05.2007 tarihinde kemerin gerekli 

görülen farklı yerlerinden taş ve harç örnekleri alınmıştır.  
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20.05.2007 tarihinden sonra kemerin 1/50 ölçekli rölöve çizimlerinin 

hazırlanılmasına başlanmıştır. Rölöve çizimleri devam ederken, diğer yandan da 

kemer ile ilgili tarihsel araştırmalara başlanmış, bu doğrultuda kemer ile doğrudan 

bağlantılı olan yapılar ve suyolları araştırılmıştır. Kütüphane araştırmaları sırasında 

özellikle Prof. Dr. Kazım Çeçen’in konu ile ilgili olan kitaplarından yararlanılmıştır. 

Ayrıca Avasköy Kemeri üzerinden geçen suyollarına ait haritaların incelenmesi 

amacı ile öncelikle Bahçeköy’de bulunan İSKİ’ye ait Vakıf Sular İdaresi’nin 

arşivindeki incelenebilecek durumda olan bütün haritalar incelenmiştir. Ayrıca 

Avasköy Kemeri ile ilgili olan haritalardan; Topkapı Müzesi III. Ahmet 

Kütüphanesi’nde bulunan 1607 tarihli Beylik Suyolu, Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki 

1748 tarihli Beylik Suyolu, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Süleymaniye 

Suyolları, Köprülü Suyollarının 1672 ve 1859 tarihli haritalarından yararlanılmıştır. 

Avasköy Kemeri’nin tarihçesi ve kemere yapılan müdahaleler hakkında bilgi 

derlemek amacı ile T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşivi’ndeki ilgili belgeler ve İSKİ tarafından bastırılan “Su Külliyatı” adlı eser 

incelenmiştir. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşivi’nden edinilen Osmanlıca belgeler Türkçe’ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı Nadir Eserler uzmanı İrfan Dağdelen tarafından çevrilmiştir.
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2. FETİH ÖNCESİNDE İSTANBUL’DA BULUNAN SU TESİSLERİ 

2.1. Roma ve Bizans Dönemi Su Tesislerinin Tarihçesi 

Fetihten önce İstanbul suyunun, Halkalı Köyü ile Cebeciköy’ün güneyindeki alandan 

gelen kaynak sularından ve Belgrat Ormanları’ndan gelen yüzeysel sulardan, bir 

bölümünün de Istranca dağlarından gelen sulardan temin edildiği, ayrıca bu dönemde 

şehrin farklı bölgelerinde yapılan sarnıçların ve bazı kaynakların şehrin su ihtiyacının 

bir kısmını karşılamakta olduğu bilinmektedir (Çeçen, 1991, s.23). 

İstanbul’un su ihtiyacı kuyu ve sarnıçlardan karşılanmakta iken, Roma İmparatoru 

Hadrianus (117-138) döneminde ilk isale hattı yapılmıştır (Eyice, 1993, s.53). 

Geç Roma devrinde İstanbul’a Konstantinus (324-337), Valens ( 364-378) ve 

Theodosius I ( 379-395) tarafından su getirilerek su ihtiyacının karşılanması 

sağlanmıştır (MüllerWiener, 2002, s.271). 

Hadrianus zamanında yapılan isale hattına ilişkin herhangi bir iz bulmak,  şehrin 

geçirdiği istilalar ve geçirmiş olduğu değişim nedeniyle günümüzde mümkün 

olamamaktadır. Şehre su sağlamak için yapılan ikinci önemli isale hattı ise 

Istrancalar’dan gelmektedir (Çeçen, 1999, s.22). 

 Istrancalar’dan gelen hattın Konstantinus tarafından 324-337 yılları arasında 

inşasına başlanmış olduğu ve daha sonra gelen imparator tarafından tamamlanmış 

olduğu ihtimali oldukça fazladır. Bu isale galerisi Romalılar’ın bütün dünyada 

yaptıkları suyolları arasında en uzunudur (Çeçen, 1999, s.22). 

Romalıların yaptırdığı isale hatlarının üçüncüsünün Valens döneminde yapıldığına 

dair çeşitli kayıtlar vardır, fakat isale hattının yeri tam olarak bilinmemektedir 

(Çeçen, 1999, s.23). 

 Dördüncü isale hattı ise şehrin kuzeyindeki Belgrat ormanlarından gelmektedir. VII. 

yy.dan itibaren şehri kuşatan kavimler şehrin teslim olması için bu tesisin 

kemerlerini tahrip etmişlerdir. Zarar gören kemerlerden yalnızca bir bölümü Bizans 

döneminde onarılabilmiş ve sonra hepsi tekrar harap olmuştur (Çeçen, 1999, s.23). 
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1204 yılındaki Latin istilasından sonra şehir şebekesi de tahrip edilmiştir. Bizans 

devrinde, Roma döneminde yapılan büyük su tesisleri tam olarak onarılamamıştır. 

Bu dönemden sonra şehrin su ihtiyacının karşılanması için kapalı sarnıç yapımına 

daha çok önem verilmiş ve şehrin su ihtiyacı açık ve kapalı sarnıçlardan 

karşılanmaya başlanmıştır (Çeçen, 1999, s.26). 

 Su ihtiyacı şehrin içerisinde inşa edilen irili ufaklı sarnıçlar vasıtasıyla sadece 

yağmur sularıyla idare edilemeyeceği anlaşıldıktan sonra, Roma döneminden kalan 

bazı suyollarının onarıldığı ve onarılan suyollarından sarnıçlara su dağıtımı yapıldığı 

tahmin edilmektedir (Çeçen, 1999, s.26). 

İstanbul’da Fetih öncesi döneme ait dört adet açık sarnıç bulunmaktadır. Bu 

sarnıçlardan ilki Vefa Stadı olarak bilinen ve plan ölçüleri yaklaşık 85 x 244 m olan, 

derinliğinin 13-15 m olduğu ve 421 yılında yapıldığı tahmin edilen Aetios Sarnıcı’dır 

(MüllerWiener, 2002, s.278).  

İstanbul’daki açık sarnıçlardan ikincisi ise Sultanselim’de Çukurbostan diye bilinen 

plan ölçüleri yaklaşık 152 x 152 m, derinliği 10-11 m olan ve 459 yılında yapıldığı 

tahmin edilen Aspar sarnıcıdır (MüllerWiener, 2002, s.279). 

Üçüncü açık sarnıç ise Altımermer’de Anastasius (491-518) tarafından yaptırıldığı 

tahmin edilen ve planda 170 x 147 m boyutlarındaki Hapios Mokios Sarnıcı’dır 

(Çeçen, 1991, s.23). 

Bakırköy’de Fildamı olarak adlandırılan sarnıç İstanbul’daki dört açık sarnıçtan 

birisidir (Çeçen, 1991, s.23). 

Semavi Eyice, ‘İstanbul’un Bizans Su Tesisleri’ yazısında; sözü edilen bu sarnıçlar 

dışında kentin içerisinde 60-65 adet kapalı sarnıcın bulunduğunu belirtmektedir. 

Kapalı sarnıçların en önemlisi VI. Yüzyılda yapılan ve boyutları 64,6 x 138 m olan 

Yerebatan Sarnıcı’dır. Sarnıç 336 sütun üzerine inşa edilmiştir (MüllerWiener, 

2002, s.283). 

Diğer bir önemli sarnıç ise 224 sütun üzerine oturtulmuş olan Binbirdirek Sarnıcı’dır. 

Sarnıcın boyutları 56,4 x 64 m. dir (Şekil A.1) (MüllerWiener, 2002, s.280). 
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2.2. İstanbul’da Roma Döneminde Yapılmış Olduğu Kabul Edilen Kemerler  

Bozdoğan Kemeri, Ma’zulkemer, Karakemer ve Turunçluk Kemeri, İstanbul’da 

Roma döneminde yapılmış olan kemerlerdir (Çeçen, 1999, s.27). 

2.2.1. Bozdoğan (Valens) Kemeri 

 İstanbul’da bulunan en eski su yapısıdır (Şekil A.2). Bozdoğan Kemeri’nin Roma 

İmparatoru Valens (364-378) tarafından 368 yılında yapımına başlandığı kabul edilir. 

Kemer 971 m. uzunluğunda ve ortalama 28 m.-29 m. yüksekliğindedir 

(MüllerWiener, 2002, s.273). 

2.2.2. Ma’zulkemer 

Halkalı Suları’nın ilk kemeridir (Şekil D.1). Roma döneminde Ma’zulkemer 

üzerinden galeri ile şehre su getirildiği tahmin edilmektedir (Çeçen, 1999, s.28). 

 Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra eski suyollarını tamir ettirmiş ve 

bu suyolları ile şehre yeniden su getirtmiştir. Ma’zulkemer üzerinden Fatih suyolları 

ve (sonradan I. Mahmut zamanında ilaveler yaptırılarak Beylik Suyu haline 

gelmiştir) 1557 de hizmete giren Süleymaniye Suyolları’nın künkleri geçmektedir 

(Çeçen, 1999, s.29 ). 

2.2.3. Karakemer 

3 gözlü bir Roma kemeri olduğu ve zamanla bir gözünün toprak ile dolduğu 

bilinmektedir (Şekil D.2). Süleymaniye Su Yolu’nun Çınar Kolu bu kemer üzerinden 

devam ederek ardından Bozdoğan Kemeri’nden geçmektedir (Çeçen, 1999, s.31). 

2.2.4. Turunçluk Kemeri 

Eski Osmanlı haritalarından 1748 tarihli Beyliksuyu haritasında Çiçozçiftlik 

yakınında ‘Köhne Turunçluk Kemeri’ olarak gösterilen 5 gözlü kemer Turunçluk 

Kemeri’dir (Çeçen, 1999, s.32). Bugün kemer ile ilgili herhangi bir iz 

bulunmamaktadır. 
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3. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SU İHTİYACININ KARŞILANMASI 

Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u aldığında, şehirde içme ve tarımsal 

alanları sulamada kullanılan sular için yeteri kadar kaynak bulunmaktaydı. 

Osmanlılar Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonlarına kadar herhangi bir su 

sıkıntısı çekmemiş ve vakıflar aracılığıyla yeni su projelerini hayata geçirmişlerdir 

(Kazgan ve Önal, 1999, s.11). 

İstanbul şehrinin artan nüfusuna karşılık, ekonomik sıkıntılar yüzünden yeni su 

kaynakları yaratılamamış ve İstanbul’da su sıkıntısı gündeme gelmeye başlamıştır. 

Baş gösteren su sıkıntısı nedeniyle; özellikle tarım arazileri verimli olarak 

sulanamamış ve üretim kaybı nedeniyle İstanbul’a göç edenlerin geri gönderilmesi 

gündeme gelmiştir (Kazgan ve Önal, 1999, s.11). 

Osmanlılarda su kemerlerinin, çeşmelerin, suyollarının bakım ve onarımı vakıflara 

aittir. Vakıf gelirlerinin azalması, dolayısıyla vakıfların giderek yoksullaşmasına yol 

açmıştır. Bu durumdan en çok parasal kaynaklarını vakıfların oluşturduğu; 

medreseler, camiler, çeşmeler, bentler ve suyolları etkilenmekteydi. Suyollarının 

bakım ve onarımı için gerekli miktarda bütçe ayrılamadığından, bazı kaynaklar 

kuruyup kullanılamaz hale gelmiştir. Su sorunu Sultan Abdülaziz dönemine kadar 

devam etmiştir (Kazgan ve Önal, 1999,s. 14).  

3.1. Osmanlı Döneminde İstanbul Sularının Yönetimi 

Fatih Sultan Mehmet Bizans’ın son dönemlerinde ihmal edildiği için kullanılamaz 

duruma gelmiş olan bentleri, su kemerlerini, suyollarını, çeşmeleri, havuzları 

onartarak, yeni çeşme ve hamamlar yaptırmıştır (Kazgan ve Önal, 1999, s.14). 

Evliya Çelebi, Fatih’in 200, Bayezid II.’nin 70 ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 700 

adet çeşme yaptırdığını ve 18. yüzyılın sonunda 987 çeşme bulunduğunu 

belirtmektedir (Kömürcüyan, 1988, s.176). 
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Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanmaya başlayan insanların dini inançları 

gereği çeşmeler yaptırarak ücretsiz su sağlaması ile birlikte İstanbul’un su sorunu 

uzun yıllar belirli ölçüde giderilmiştir. Osmanlı devletinde yaşayan varlıklı kişiler 

kurdukları vakıflar aracılığıyla şehrin su ihtiyacının karşılanmasına katkı 

sağlamışlardır (Kazgan ve Önal, 1999, s.14). 

Vakıflar, suların yönetiminden 1835 yılına kadar sorumluydu. Vakıf yönetimleri 

birer nazıra bağlıydı. Vakıfla ilgili işlemler bir kamu görevlisi olarak nazırın izni ve 

onayına bağlı olarak yürütülürdü (Kal’a, 2003, s.14). 

Bu dönemde yine su işleri ile ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak hassa su 

nazırı veya suyolcular nazırı görevlendirilmiştir. Suyolcular nazırı genelde hassa 

nazırının yardımcısı olarak görevlendirilmekteydi. Suyolcu çavuşlarına kalfa da 

denilmekte ve bunlar yönetiminin üst kademelerinde bulunmaktaydılar (Kal’a, 2003, 

s.14). 

Vakıflara ait suların düzenli akmasını sağlamak amacıyla Su nazırına bağlı olarak 

çalışan ve yaptıkları hizmet karşılığı belirli miktar maaş bağlanan suyolcular, bağlı 

bulundukları vakfa göre isimlendirilirdi. Sultan vakıflarında görevli olan suyolculara 

bölükbaşı (serbölük), diğer vakıfların suyolcularına usta denilmekteydi (Kal’a, 2003, 

s.14). 

Bölükbaşı ve ustalara yaptıkları işin büyüklüğüne göre gerektiği kadar kalfa ve çırak 

verilirdi. Kalfa ve çıraklar suların gece gündüz düzenli akmasından sorumluydular 

(Kazgan ve Önal, 1999, s.18). 

Suyolcuların yanında, sularla ilgili bakım ve teknik işleri suyolcular ile birlikte 

yürütmekle görevli olan muayene memurları çalışırdı. Muayene memurları kadrosu 

Evkaf Nezareti’ne mühendisler alınıncaya kadar devam etmiştir. Suyollarının 

korunması amacıyla ayrıca su muhafızları kadrosu bulunmaktaydı (Kazgan ve Önal, 

1999, s.19). 

Osmanlılarda kişilerin kendi buldukları veya arsalarından çıkan suları ana suyoluna 

eklemelerine katma denilmektedir. Katma sahipleri katmaları ana suyoluna bağlatma 

koşuluyla kullanabilirlerdi. Osmanlılarda katma sahipleri dörde ayrılmaktaydı 

(Kal’a, 2003, s.13). 

İlki, kendisinin kazdığı kuyu ve kaynaklardan elde ettiği suyu yakından geçen 

suyoluna bir miktar vererek,  ölçüsü oranında suyolunun bağlı olduğu vakfa 
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bağışlayarak kendi evine akıtır veya tapusuna sahip olurdu. İkincisi,  kendisinin 

kazdığı kuyu ve kaynaklardan elde ettiği suyu yakından geçen suyoluna bir miktar 

vererek kendi inşa ettirmiş olduğu çeşme veya sebil gibi hayratına bağlardı. Fakat bu 

durumda suyun tapusunu hayrat olarak vakfa bağışlardı. Üçüncüsü, kendisinin 

kazdığı kuyu ve kaynaklardan elde ettiği suyu yakından geçen suyoluna bir miktar 

vererek kendi evine bağlardı ve suyun tapusunu kendi üzerine alırdı. Dördüncüsü ise 

bend fazlası olarak bilinen ve evkâf tarafından kaynak sularından satılan sulardı. 

Evkâf tarafından satılan sular sonraları su sıkıntısına neden olduklarından satılması 

yasaklanmıştı. Su sahipleri kendilerine ait olan suları istedikleri gibi satabilir, 

kiralayabilirler veya miras olarak bırakabilirlerdi (Kal’a, 2003, s.13). 

Osmanlılarda şehre su dağıtımı hilâl, çuvaldız, masura, kamış, lüle diye adlandırılan 

ölçü birimlerine göre savak, maksem veya taksim denilen merkezler yoluyla 

yapılmaktaydı (Kal’a, 2003, s.17). 

Şehir içi isale hatlarının dağıtımı lağım (galeri)  diye adlandırılan yeraltı şebekesi 

içinde bulunan künklerle ve kurşun borularla yapılmaktadır. Suyollarında kullanılan 

eski yerli kurşun borular, kurşun levhaların bu işte deneyimli ustalar tarafından 

birbirleri üzerine sarılmalarıyla yapılmaktaydı (Kal’a, 2003, s.18). 

Suyollarının belirli noktalarına yapılan hücrelere maslak denilmekteydi. Maslaklar 

suyolundaki su miktarının ölçülmesini, tıkanıkların kontrol edilebilmesini ve 

tesislerin tamir edilmesini sağlamaktaydılar (Kal’a, 2003, s.18).  

19. yüzyılda İstanbul kozmopolit bir ticaret şehri olunca; Osmanlı hükümetinin 

kentin su sorununa ilgi gösterme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tanzimat’ın ilanından 

sonra İstanbul’un su işlerini yürütme görevini yeni kurulacak bakanlıklar arasında 

yer alan ‘Evkaf Nezareti’ne vermiştir. Su işleri ile ilgili bütün yetkilerin Evkaf 

Nezareti’ne bağlanması ile birlikte; suyolu, sarnıç, çeşme, kemer gibi su yapılarının 

bakım ve onarımının eskiden olduğu gibi hayır sahiplerince yapılması engellenmiş, 

Evkaf Nezareti’nin elinde de yeteri miktar da bütçe olmadığından İstanbul 19. 

yüzyılın ikinci yarısında su problemi yaşamaya başlamıştır (Kazgan ve Önal, 1999, 

s.16). 

Suların kullanım hakkı; eğer vakıf suyu ise doğrudan, kişiye ait mülk suyu ise, Eyüp 

mahkemesinden alınan mülkiyet belgesi ile sağlanırdı. Sular üzerindeki devir ve satış 
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işlemleri 1837 yılına kadar Eyüp mahkemesince yürütülürdü (Kazgan ve Önal, 

1999, s.17). 

1837 yılından sonra yukarıda sözü edilen işlemler Evkaf Hazine’sine verilmiş, daha 

sonra ise, sulara da mülkiyet belgesi olarak Senedat-ı Umumîye İdaresinden ‘Sened-i 

Hakanî’ verilmiştir (Kazgan ve Önal, 1999, s.17). 

1858 yılında yeni bir uygulamaya geçilmiş ve sular da artık vakıflar tarafından kiraya 

verilmeye başlanmıştır. Fakat vakıflar idaresi bu kiraların tahsilâtında oldukça 

başarısız kaldığından, bu işten beklenen geliri sağlayamamıştır (Kazgan ve Önal, 

1999, s.17). 

1908 (H. 1324) devriminden sonra, su işleri ile ilgili bütün yetkiler belediyeye bağlı 

‘Su Nezareti’ olarak adlandırılan kuruma devredilmiştir (Kazgan ve Önal, 1999, 

s.15). 

Su Nezareti’nin başlıca görevleri; İstanbul ve çevresindeki bütün suların dağıtımını 

yapmak, bentlerin ve su yataklarının korunmasını sağlamak, yangın olduğu zaman 

gerektiği kadar suyun bulunmasını sağlamak, suyollarının onarımını sağlamaktı. 

Ayrıca; suyolcuların denetimi, su ile ilgili evrakların işleme konulması, gelirlerin 

kaydı, aylık hesapların düzenlenmesi gibi işler de Su Nezareti’nin görevleri 

arasındaydı (Kazgan ve Önal, 1999, s.19). 

Suyollarının bakım ve onarımı için şöyle bir yöntem izlenmekteydi. Bakım ve 

onarımı yapılacak olan suyolunun ilgili semtlerinde bulunan suyolcular ilk keşifleri 

yaptıktan sonra bu bakım ve onarım işi için gereken bütçeyi Evkaf Hazinesi’nden 

istemekteydiler. Bu yöntemin uygulanması sırasında zamanla çok büyük yolsuzluklar 

yapıldığı düşünülmektedir. Çünkü bakım ve onarım için o dönemde bütçeden ciddi 

paralar ayrılmasına rağmen, yapılan bakım ve onarımlar oldukça yüzeysel ve 

başarısız kalmış ve bu da suyollarındaki kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden 

olmuştur (Kazgan ve Önal, 1999, s.17). 
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4. 15.-19. YÜZYILLAR ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILAN OSMANLI SU 

TESİSLERİ 

15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığında şehrin su ihtiyacı yönünden 

herhangi bir sorunu bulunmamaktaydı. Fakat var olan bu kaynaklar şehrin su 

ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar verimli kullanılamamaktaydı  (Çeçen, 

1991, s.25). 

 Fetihten önce var olan isale hatları uzun zamandır bakımsızlıktan atıl durumda 

bulunuyor ve var olan bazı kaynaklardan yararlanılamıyordu. Fatih Sultan Mehmet 

atıl olan bu suyollarını tamir ettirmiş, yeni bulunan kaynakların da bir şekilde şehre 

iletilmesini sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı ileri sürülen iki 

adet suyolu bulunmaktadır. Bunlar Fatih Suyolları ve Turunçluk Suyolları’dır 

(Çeçen, 1991, s.25). 

Fatih Suyolu’na sonradan I. Mahmut zamanında ilaveler yapılarak Beylik Suyolu 

adını aldığı düşünülmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Geç Roma devri yapısı olan 

Ma’zulkemer’i (Şekil D.1) tamir ettirmiş, bulunan membaların sularını bu kemer 

üzerinden geçirerek sarayına akıtmıştır. Ma’zulkemer ile H. 1205’te yapılan Ali Paşa 

Kemeri’nin yerindeki eski kemerlerin de (Şekil D.4) Fatih tarafından tamir ettirildiği 

anlaşılmaktadır (Çeçen, 1991,s.28). 

Halkalı bölgesindeki çıkan kaynaklardan şehre getirilen Halkalı su isale hattı ve bu 

hatta ait su yapıları da Fetih’ten sonra İstanbul’da yaptırılan önemli su yapılarıdır. 

Halkalı Suyolları’na ait Ma’zulkemer (Şekil D.1), Avasköy Kemeri (Müderrisköy 

Kemeri, Tekkemer, Yılanlı Kemer) (Şekil D.3), Ali Paşa Kemeri (Şekil D.4), 

Bozdoğan Kemeri (Şekil A.2) gibi büyük kemerlerin yanı sıra,  Kumrulukemer, 

Karakemer. Paşa Kemeri gibi daha küçük kemerler bulunmaktadır (Çeçen, 1999, 

s.30). 

Kanuni Sultan Süleyman dönemine gelindiğinde İstanbul nüfusu oldukça artmış, 

mevcut su kaynakları artık nüfus için yeterli olmamaya başlamıştır. Bizans devrinden 
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kalan kapalı sarnıçlar dini sebepler nedeniyle Müslüman halk tarafından 

kullanılmadığından yeni su tesislerinin yapılması zorunlu hale gelmiştir (Çeçen, 

1999, s.35). 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’a su getirme işini Mimar Sinan 

üstlenmiştir. Mimar Sinan öncelikle o dönemde atıl durumda olan eski suyolları ve 

kemerlerin onarımlarını yapmıştır (Saatçi, 1989, s.75). 

 1554 tarihinde Kırkçeşme tesislerinin yapımına başlamış ve bu tesisin inşasını 1564 

yılında tamamlamıştır (Çeçen, 1999, s.37). 

Kırkçeşme tesisleri İstanbul’un kuzeyinde yer alan Belgrat Ormanları ve civarından 

yüzeysel suları toplayarak 55 km uzunluğundaki isale hattı ile şehrin 34 m kotu 

altındaki yerlere su sağlamaktadır. Kırkçeşme tesisleri Osmanlı devrinde yapılan en 

büyük su tesisleridir. Kırkçeşme tesislerinde irili ufaklı toplam 33 adet kemer 

bulunmaktadır ve bu kemerlerden 5 tanesi anıtsal değerdedir. Bu kemerler; 

Kovukkemer (Şekil D.5), Paşa Kemeri (Şekil D.6), Uzunkemer (Şekil D.7), Mağlova 

Kemeri (Şekil D.8), Güzelcekemer’dir (Şekil D.9). Ayrıca Kırkçeşme tesislerine ait 

sonradan yapılan Karanlıkbent, Büyükbent, Ayvadbent ve Kirazlıbent olmak üzere 

dört adet bent bulunmaktadır (Çeçen, 1999, s.47). 

20. yüzyıl öncesinde İstanbul’da yapılan diğer önemli su yapıları ise; Üsküdar Suları 

tesisleri, Taksim Suları tesisleri, Hamidiye Suları tesisleridir. 
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5. HALKALI SUYOLLARI 

İstanbul’da bulunan tarihi suyolları ve tesisleri;16 bağımsız isaleden oluşan ve 1451-

1755 yılları arasında inşa ettirilen Halkalı Suyolları, 1554-1564 yılları arasında 

Mimar Sinan tarafından inşa edildiği bilinen Kırkçeşme Tesisleri, 1547-1874 yılları 

arasında inşa ettirilen Üsküdar sularına ait 18 suyolu, 1730-1839 yılları arasında 

yapılan Taksim Suyu tesisleri, 1898-1900 yılları arasında yapılan Hamidiye Suyu 

tesisleridir.  

5.1. Halkalı Suyolları 

Halkalı Suları, galeriden çıkan ve kaynakların kaptajı ile bulunan sular olduklarından 

memba sularıdır. Halkalı Suları’nın debileri az olduğu için künkler içerisinde veya 

kurşun borularla şehre getirilmiştir (Çeçen, 1991, s.31). 

 Künklerin basınca dayanıklılıkları sınırlı olduğundan, yüksek basınçlar altında 

künklerin patlamaması için su terazileri yapılmıştır. Su terazileri üzerindeki 

haznelerde bulunan lüleler suyu ölçerek çeşitli yerlere dağıtmaya yaramaktadır. 

Halkalı Suları’nın gerek isale hattı gerekse şehir içi dağıtımında çok sayıda maslak 

ile su terazisi yapılmıştır. Maslaklar tıkanmaların kontrol edilmesi ve tesislerin 

kolayca tamir edilebilmesini sağlamaktadır (Çeçen, 1991, s.31). 

Halkalı Suları, memba suları olduğu için Kırkçeşme Suları’na kıyasla daha sağlıklı 

sulardır. Çıktıkları bölgenin arazi koşulları göz önüne alınırsa, sertlik dereceleri 

oldukça yüksektir. Onaltı adet suyolundan oluşan Halkalı Suları’nın debisi en yüksek 

olanı Süleymaniye Suyolu’dur. Süleymaniye Suyolu’nun ardından Beylik, Beyazıt 

ve Köprülü Suyolu gelmektedir. Debilerinin fazla olması nedeni ile yukarıda sayılan 

suyollarının isale hatları diğerlerine göre daha uzundur. Halkalı Suları, şehre künkler 

içerisinde isale edilirlerken; dereler su kemerleri ile, tepeler ise lağım denilen 

galerilerle geçilmiştir (Çeçen, 1991, s.32). 
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Halkalı Suları’nın bir kısmının isale hatları ve dağıtım şebekeleri zamanla değişikliğe 

uğramış, bazı suyollarının adları değiştirilmiş ve bazılarının isale hatları bozulduğu 

için belirli bir yerden sonra başka bir isale hattı ile birleştirilmiştir (Çeçen, 1991, 

s.33). 

5.2. Halkalı Sularına Ait Belgeler 

Halkalı Suları’na ait belgelerin en önemlisi müze ve kütüphanelerde bulunan 11 adet 

suyolu haritasıdır. 1584 tarihli iki harita ile 1607 (Şekil B.5, B.6)ve 1748 (Şekil B.7, 

B.8, B.9, B.10, B.11, B.12) tarihli haritalar Beylik Suyolları’na aittir. Diğer 

haritalardan bir tanesi Süleymaniye Suyolları’nın, üç tanesi Köprülü Suyolları’nın iki 

tanesi Bayezid Suyolları’nın, bir tanesi ise Nur-u Osmaniye Suyolları’nın isale ve 

şehiriçi dağıtım şebekelerini göstermektedir (Çeçen, 1991, s.37). 

Şehremanetinin Vakıf Sular Dairesi’nde çalışan İsmail Remzi, bütün Halkalı 

Suları’nın isale planını 1/25.000 ölçekli bir harita üzerine, her suyolunu ayrı renk 

mürekkep ile çizerek bütün ayrıntıları ile göstermiştir.(Şekil B.1) Sözü geçen harita, 

bugünkü harita tekniklerine uygun olarak beş senelik bir süre zarfında çizilmiştir. 

İsmail Remzi’nin haritaları ayrıca yapıldığı dönemdeki Halkalı Suları’ndan 

hangilerinin arızalı hangilerinin akıp akmadığını da tespit ettiğinden önemli bir 

belgedir. İsmail Remzi’den önce çizilmiş olan haritalarda eksiklikler ve yanlışlıklar 

bulunmaktadır. Eski haritalardan sadece katma kolları ve maslakların sayıları ve 

kemerlerin adları öğrenilebilmektedir (Çeçen, 1991, s.32). 

Millet Kütüphanesi’ndeki 1584 tarihli haritadan Ma’zulkemer üzerinden çizilmiş 

olan her iki kolun ayrı geçirildiği görülmektedir (Çeçen, 1991, s.38). 

III. Ahmet Kütüphanesi’ndeki 1607 tarihli haritanın (Şekil B.5, B.6) da Ma’zulkemer 

ile Avasköy ve Alipaşa Kemeri’nden geçen suyollarına ait olduğu tespit edilmiştir 

(Çeçen, 1991, s.39). 

5.3. Halkalı Suyolları’nı Oluşturan Alt Suyolları 

Halkalı Suyolları, aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:  

1) Fatih Suyolları 

2) Turunçluk Suyolları 
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3) Mahmut Paşa ve Laleli Suyolları 

4) Bayezid Suyolları  

5) Koca Mustafa Paşa Suyolları 

6) Süleymaniye Suyolları 

7) Mihrimah Suyolları 

8) Ebusuud Suyolları 

9) Köprülü Suyolları 

10) Cerrah Paşa Suyolları 

11) Sultan Ahmet Suyolları 

12) Saray Çeşmeleri Suyolları 

13) Beylik Suyolları 

14) Hekimoğlu Ali Paşa Suyolları 

15) Kasım Ağa Suyolları 

16) Nur-u Osmaniye Suyolları 

5.3.1. Fatih ve Sultan Selim Suyolları 

Halkalı Suyolları’nın en eski suyoludur. Fatih Suyolu aynı zamanda Sultan Selim 

Camisi’ne de su verdiği için, Sultan Selim ismini de almıştır (Çeçen, 1991, s.58). 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında Fatih suyollarının XX. yüzyılın 

başındaki durumu için 

 “Rami Kışlası’nın kuzeybatısındaki Kartaltepe'de Üçkardeşler membasından çıkar, güneye 

doğru yönelir. Bu sırada batı tarafından bir katma kolu ve anakol üzerinde iki diğer membaı 

aldıktan sonra, Çiçoz Çiftliği’nde Çiçoz Kubbesi’ne birleşir.” 

 tanımlamasını yapmaktadır.  Ayrıca, Fatih Suyolu’nun isale hattına ilişkin İsmail 

Remzi’nin Osman Nuri ve Sadi Nirven’in farklı yorumlarının olması, Fatih 

Suyolu’nun isale hattının zamanla değişikliğe uğradığının bir göstergesidir (Çeçen, 

1991, s.59). 
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Fatih Suyolları’nın isale hattına ilişkin harita bulunmadığından gerçek olarak Fatih 

Suyollar’nın isale hattı ile ilgili kesin kararlara varmak mümkün değildir (Çeçen, 

1991, s.59). 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991)adlı kitabında 1584 tarihli eski haritada 

Ma’zulkemer için “Fatih Sultan Mehmet Han’ın suyu da bu kemer üzerinden geçerdi” yazısı 

bulunduğunu ve bu yazıdan yola çıkarak Fatih Suyolu’nun harap olması üzerine I. 

Mahmut tarafından tamir edilerek ve genişletilerek Beylik Suyolları adını almış 

olabileceğini belirtmektedir. Fatih Suyolları’nın, Fatih devrinde Fatih Camisi ve Eski 

Saraya su vermek için inşa edildiği ileri sürülmekte, 48 yere su verdiği 

belirtilmektedir (Çeçen, 1991, s.59). 

İ. Remzi, Fatih Suyolları’nın 1930 yılında akar durumda olduğunu, hazırladığı 

haritalar üzerinde belirtmiştir. (Şekil B.1) 

5.3.2. Turunçluk Suyolları  

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında Turunçluk Suyolları’nı 

 “ Fatih Sultan Mehmet’in Çiçoz Çiftliği civarındaki turunç bahçelerini sulamak için çıkartılan 

sudur. Membaı Ayvalıdere’de Ali Paşa Kemeri civarındadır. Mevlevihane Kapısı’ndan şehre 

girerek, Haseki’de Poyraz Sokağı’ndaki teraziye kadar gelir ve hayratına dağıtılır.”  

diye tanımlamaktadır. Turunçluk Suyolu, Vakıf defterine göre şehirde 29 yere su 

dağıtmaktadır (Çeçen, 1991, s.60). 

İ. Remzi’nin çizdiği haritaya göre (Şekil B.1) Turunçluk Suyolu iki koldan 

oluşmaktadır ve bunlar Çiçoz Çiftliği’ndeki maslakta birleşmektedir. İ. Remzi, 

Turunçluk Suyolu’nun 1930’da kısmen akar durumda olduğunu belirtmiştir.  

5.3.3. Bayezid Suyolları 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında Bayezid Suyolları’nın şehirde 63 yere 

su verdiğini ve hangi tarihte yapıldığının tespit edilemediğini belirtmektedir. İ. 

Remzi’nin Halkalı Suları planında (Şekil B.1)  Bayezid Suları’nın Cebeciköy 

bölgesinden çıktığı ve üç koldan oluştuğu belirtilmektedir (Çeçen, 1991, s.62). 
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5.3.4. Mahmut Paşa ve Sultan III. Mustafa Suyolları 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında iki suyolunun inşa tarihlerinin arasında 

üçyüz yıl fark olduğunu ve tam olarak tespit edilemeyen bir tarihte birleştirildiklerini 

belirtmektedir.  

Mahmut Paşa Suyollar’nın 1453-1474 tarihleri arasında Mahmut Paşa tarafından 

yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Sultan III. Mustafa Suyolları ise 1757-1774 tarihleri 

arasında III. Mustafa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir (Çeçen, 1991, s.71). 

5.3.5. Koca Mustafa Paşa Suyolları     

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında Koca Mustafa Paşa Suyolları’nı; 

  ‘Topkapı ile Edirnekapı arasındaki İbrahimpaşa’da, Yahudi Mezarlığı civarında 55 m 

kotundaki membadan çıkarak Beylerbeyi Çeşmesi bitişiğinde diğer bir kol ile birleşerek, 

Mevlanakapı ile Silivrikapı arasındaki Lağımağzı Maslağında olan su ile birleştikten sonra 

künklü bir lağımdan içeri girer ve Akarca’daki maslaktan Koca Mustafa Paşa Camisi’ne akar.’  

diye tanımlamaktadır.  

Koca Mustafa Paşa Suyolları’nın vakıf defterine göre şehirde yedi yere su dağıttığı 

bilinmektedir (Çeçen, 1991, s.73). İ. Remzi ise haritasında (Şekil B.1) bu suyolunun 

1930 yılında aktığı belirtilmiştir. 

5.3.6. Süleymaniye Suyolları 

Kazım Çeçen, Süleymaniye suyollarının aynı isimli camiye su temini için 

yaptırıldığını ve Halkalı Suları’nın en büyüğünün bu suyolu olduğunu; şehirde 80 

yere su dağıttığını bildirmektedir (Çeçen, 1991, s.74). 

Süleymaniye Suyolları’nın inşa tarihini Süleymaniye Camisi ve külliyesinin inşaat 

tarihleri ile ilişkilendirmek gereklidir. Ömer Lütfü Barkan Süleymaniye Camisi ve 

inşaatı (Ankara T.T.K. Basımevi 1972, s.47) kitabında cami inşaatının başlama 

tarihini 1550, bitiş tarihini ise 1557 olarak tespit etmiştir.  

Süleymaniye Camisi içerisindeki su şebekesi hattı ve camiye su getirmek için inşa 

edildiği ileri sürülen suyolunun inşaat programlamasının ön evrelerinde planlanıp 

uygulanmış (temel seviyesinde) olması gereklidir. Getirilmesi planlanan suyun 

caminin açılısına yetiştirilmesi için suyolu inşaatının 1550-1557 tarihleri arasında 

tamamlanmış olduğu düşünülmektedir (Çeçen, 1991, s.74). 



 17 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında Süleymaniye Külliyesi’nde geliri 

bağışlanan  

“Cami-i şerif-i mezbûrun cânib-i şarkisinde vâki olan medresetân mâbeyninde ve 

mukabelelerinde hamâm-ı mezkûr kurbinde ve cânib-i garbîde vakî olan medreseler önünde ve 

su-yolu altında vâki olan dekâkin ve hamâm-i mezbûr kurbinde ve dârü-ş-şifa tahtında ve 

gûşesinde ve su-yolu üzere ve harem-i kapuları üzere ve tıbb medreseleri kurbinde” 

 suyollarından bahsedildimesinin, bu tesisleri de bu tarihte bitmiş olduğunun açık bir 

şekilde anlaşılması gerekliliğini belirtmektedir.  

Sâdi Nazım Nirven’in İstanbul Suları (1946) adlı kitabında açıklama yaparken 

Ahmet Refik’in “Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul” adlı kitabında yer alan 1559 tarihli 

emirnameden suyolunun bu tarihten önce bitirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.  

“ İstanbul Kadısına ve Defterdar Kasım Bey’e ve mimara hüküm ki: Haliya sen ki defterdarsın 

mektup gönderüp bundan akdem Camii Şerif mühimmatı için getürülmesi ferman olunan 

suyolu lağımı temam olup alâkası kalmayıp su dahi salıverip bilfiil akdığın lâkin ölçülüp 

sanduka alınmağın ne miktar su olduğu malûm olmaduğun arz eylemişsin. Buyurdum ki 

vardıkta her birisine bizzat mukayyet olup zikr olunan  suyun üzerine varup göresin, ol su ne 

miktar lüle olur ve sonradan ilhâk olunan dahi ne kadar lüle olur ve her birin başka görüp dahi 

sanduka münasip olan mahalle varup sanduka alındıkta cümle kaç lüle olduğun yazup 

bildiresin. Fi. 6 Ramazan 966 (1559)”   

Süleymaniye Suyolları’nın isale hattı iki ana koldan oluşmaktadır. Bu kollardan biri 

Aypah diğeri Çınar koludur. Bu iki kol Çiçoz Çiftliği’nde birleştikten sonra 

Edirnekapı’dan şehre girer ve Süleymaniye Camisi’ne ulaşır (Çeçen, 1991, s.75). 

Süleymaniye Suyolları’nın 1930 yılında suyunun akmadığını İsmail Remzi’nin 

hazırladığı 1930 tarihli haritasında (Şekil B.1) bu suyolunu “battal” olarak 

göstermesinden tespit edilebilmektedir. 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında; Süleymaniye Suyolları ile ilgili en 

ayrıntılı bilgiyi veren haritanın Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki 3337 numaralı 

harita (Şekil B.1, B.2, B.3) olduğunu belirtmektedir.  

Süleymaniye Suyolları inşa edildikten sonra isale hattına yakın yerdeki kaynaklar 

farklı kişiler tarafından kısa isale hatları ile ana isaleye bağlanmış, bağlayan kişiye 

bir miktar su verilerek kaynağın diğer kısmı şehirdeki evlere ve çeşmelere tahsis 

edilmiştir (Çeçen, 1991, s.75). 
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki haritanın (Şekil B.1, B.2, B.3 ) yapılış tarihi 

hakkında kesin bir tarih tespit edilememiş fakat isale hattına eklenen yeni katman 

sahiplerinin isimlerinden yola çıkılarak haritanın XVIII. yüzyılın ikinci yarısında 

yapılmış olduğu tespit edilmiştir (Çeçen, 1991, s.78). 

Sâdi Nazım Nirven, İstanbul Suları (1946) adlı kitabında Süleymaniye Suyolları’nın 

şehirde dokuz çeşmesi ve beş şadırvanı olduğunu belirtmektedir.  

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında; Süleymaniye Suyolları’nın iki kolu 

olan Aypah ve Çınar kolları şöyle tanımlanmaktadır: 

 “Kollardan Aypah kolu Çiçoz Kubbesinin batı yönündedir ve Mahmudiye (Kalfaköy) denilen 

yerin güneyinde 100 m kotundan çıkarak kuzeye doğru akar. Ma’zulkemer’den ve Avasköy 

(Atışalanı) yanından, Avasköy Kemeri ve Ali Paşa Kemeri üzerinden de geçerek Çiçoz ( 

Taşlıtarla) Kubbesi’ne ulaşır. Bu esnada çeşitli lağımlardan (galeri) geçer. Çok sayıda katma, 

çeşitli uzunlukta ki kollar da bu isaleye bitişir. Aypah ana isale kolunun uzunluğu, Ayşe Sultan 

ve diğer önemli katmalar hesaba katılmayacak olursa, yaklaşık 15.000 metredir. İ. Remzi’nin 

haritasında bu kolun uzunluğu 4.800 m olarak verilmiştir. Bu rakamda bir yanlışlık olduğu 

kesindir. Katma kolları da hesaba katılırsa bu kolun uzunluğunun 20.000 metreyi çok geçeceği 

muhakkaktır.”  

“Kuzeybatıdan gelen Çınar kolu ise Habibler (Çınarlı) denen mahallin kuzeydoğusundaki 

Tokatlı tepenin güneyinde 181 m kotundaki bir noktadan çıkarak Habibler’in güneyinden, 

Uzuncaova çayırbaşının kuzeyinden Cebeciköy’ün 750 m güneybatısına ulaştıktan sonra 

güneye doğru meşhur Taşlağım’dan ve çeşitli kemer ve lağımlardan geçtikten sonra Küçükköy 

yakınından Çiçoz Kubbesi’ne (Taşlıtarla) ulaşır. Bu koldaki katmalara ait isale kolları da 

hesaba katılmaz ise, bu kolun toplam uzunluğu Remzi Bey’in haritasında da gösterildiği gibi 

18.000 metredir. Çiçoz Kubbesi’nde birleşen bu iki suyolunun toplam uzunluğu 33.000 metre 

eder, katmalar da hesaba katılırsa en az 50.000 metre olacaktır.”  

Süleymaniye Suyolları’nın Aypah ve Çınarlı kolu Çiçoz Çiftlik’teki kubbede 

birleştikten sonra Edirnekapı’dan şehre girmekte ve Süleymaniye Camisi’ne 

ulaşmaktadır (Çeçen, 1991, s.78). 

5.3.7. Mihrimah Suyolları 

İsmail Remzi’nin haritasına göre (Şekil B.1) Mihrimah Suyolları’nın kaynağı 

Karaemin Tabyası’nın 500 metre kuzeyinde, Küçükköy’ün 1000 metre batısındadır. 

Künk borular ile Rami Kışlası’nın kuzey ve batı kısmını dolaşır. Birkaç galeriden 

geçerek Topçular civarına gelir.  Toplam uzunluğu 5.000 metredir. Bu isale hattının 
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İ. Remzi haritasında (Şekil B.1) battal olduğu ve kullanılmadığı belirtilmiştir (Çeçen, 

1991, s.96). 

5.3.8. Ebussuûd Suyolları 

İsmail Remzi’nin haritasında (Şekil B.1) Maltepe Hastahanesi’nin kuzeybatısında 

Demirkapı’daki 70 metre kotundaki kaynaktan çıkar. Maltepe Hastahanesi’nin 

batısından güneye doğru künk içerisinden akarak bir tünelden geçtikten sonra 

Topkapı ile Mevlânakapı arasından Sarayçeşme suyolu ile birlikte surlardan içeri 

girer. Macuncu civarında Çiftemaslak’lar su terazisine çıkarak Ebussuûd hayratına 

dağılır. Mevlânakapısı’nın kuzeyinde şehre girer (Çeçen, 1991, s.98). 

İsmail Remzi’nin 1930 yılında hazırladığı haritaya göre (Şekil B.1) bu suyolu 1930 

yılında akar durumdadır. Vakıf Defterine göre bu suyolu şehir içerisinde on farklı 

yere su dağıtmaktadır (Çeçen, 1991, s.98). 

5.3.9. Köprülü Suyolları 

Nazım’ın İstanbul Vilayeti Şehremanetine Evkaftan Devrolan Sular (1925) adlı 

kitabında; 

 “Köprülü Mehmet Paşa Suyu Büyükderbent’te Büyükçınarhan mevkiinde Karaahmetli 

Merası’ndan çıkarak, bir kısım da Süleymaniye Suyolu’nun Büyükderbent kolunu takip ederek 

Ayşesultan Katması Deresi’nden Uzuncaova’da Kalfaköy’ün karşısından Kavasköy (Avasköy-

Atışalanı) Maslağı’na ve oradan da Çiçoz’a gelir. Edirnekapı’dan girerek Divanyolu’unda ki 

cami, medrese, mektep ve çeşmelere su verir.”  

denilmektedir. 

Köprülü Kütüphanesi’nde en eskisi 1672 tarihli olması muhtemel, diğer ikisi ise 19. 

yüzyılda yapılmış Köprülü Suyolları isale ve şehiriçi dağıtımını gösteren toplam üç 

harita bulunmaktadır (Çeçen, 1991, s.100). 

5.3.10. Cerrahpaşa Suyolları 

“ Çiçoz Çiftliği civarında, Kuyubaşı mevkiinde var olan sular Maltepe Hastahanesi arkasında 

Demirkapı’daki maslağa gelir. Bu yol Topkapı aşağısından şehre girer ve Haseki’de Poyraz 

Sokağı’ndaki maslağa gelerek Cerrah Paşa Camisi’ne ve hayratına dağıtılır.” (Ata, 1922, s.126).  

İsmail Remzi bu suyolunun 1930’da akmadığını bildirmektedir.  
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Vakıf defterine göre Cerrah Paşa Suyolları şehir içerisinde on farklı yere su 

dağıtmaktadır  (Çeçen, 1991, s.107). 

5.3.11. Sultan II. Ahmet Suyolları 

Kazım Çeçen, Halkalı Suları (1991) kitabında Sultan II. Ahmet Suyolu’nu 

“Topçular’dan çıkar ve güneydoğu yönünde bir tünel ile Edirnekapı civarında Nur-u Osmaniye 

Suyolu ile birleşir. Edirnekapı civarında surlardan içeri girer, 57.87 metre kotundadır, Nur-u 

Osmaniye Camisi, medrese ve çeşmelerine dağılır.”  

diye tanımlamaktadır. 

İsmail Remzi (Şekil B.1) bu suyolunun 1930 yılında akar durumda olduğunu 

bildirmektedir. Nur-u Osmaniye Suyu Vakıf defterine göre şehirde yirmi farklı yere 

su vermektedir (Çeçen, 1991, s.110). 

Sadi Nirven, İstanbul Suları ( 1946) kitabında ise bu suyolunun I. Ahmet tarafından 

Sultan Ahmet Camisi inşa ettirilirken kapte ettirildiğini, suyun kaynağının Rami’nin 

yakınında Topçular civarındaki katmalar olduğunu, Çayırağızı mevki geçtikten sonra 

Bayrampaşa civarında Nur-u Osmaniye Suyolu ile birleşerek Edirnekapı’dan şehre 

girdiğini, buradan Karagümrük, Fatih ve Atpazarı’nda Bozdoğan Kemeri’ni geçerek 

Bayezid’e geldiğini daha sonra Sultan Ahmet’e geçerek Sultan Ahmet Camisi, 

imaret, medrese, fırın, sebil ve çeşmelerine su verdiğini belirtmektedir  (Çeçen, 

1991, s.110). 

5.3.12. Sarayçeşme Suyolları 

Membaı Maltepe Hastanesi dolaylarındaki Demirkapı’dadır. Topkapı ile 

Mevlevihane Kapısı arasından şehre girerek, Karanfilli Bostan’daki su terazisinden, 

IV. Sultan Murat, I. Sultan Mahmut ve Fatma Sultan hayratı olan çeşmelere dağılır 

(Ata, 1922, s.125). 

İsmail Remzi haritasında (Şekil B.1) Sarayçeşme Suyolları’nın 1930 yılında akar 

durumda olduğu belirtilmektedir. 

5.3.13. Beylik Suyolları 

Kazım Çeçen Halkalı Suları (1991) kitabında İsmail Remzi’nin haritasına göre (Şekil 

B.1), Beylik Suyollarını şöyle tanımlamaktadır: 
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Mahmudiye’nin 1.5 km güneyinde Aypah’ın Hünkârbendi Suyu’ndaki 90 metrede bulunan 

membadan çıkar, kuzeye doğru devam eder, çeşitli tünellerden geçtikten sonra Rami 

Kışlası’nın takriben 600 m batısında Beylik Bacası’na ulaşır. Bu bacadan uzun bir tünelle 

geçerken Edirnekapı civarından şehre girer, Bab-ı Hümayûn bitişindeki su terazisinden 

Ayasofya Camisi’ndeki Sultan I. Mahmut ve Topkapı Sarayı’na dağılır. 

 İsmail Remzi, Beylik Suyu’nun eskiden Ma’zulkemer üzerinden geçtiğini ve Çiçoz 

Çiftliği’ndeki Süleymaniye ve Bayezid Suları ile birleştiğini ve 1930 yılında akar 

durumda olduğunu belirtmektedir (Çeçen, 1991, s.112). 

5.3.14. Hekimoğlu Ali Paşa Suyolları 

İsmail Remzi’nin haritasına göre (Şekil B.1) Hekimoğlu Suyu’nun membaı 

Değirmentepe’nin güneybatısında 72.20 metre kotundaki tünelden çıkar. 

Çıfıtburgaz’ın batısından geçtikten sonra uzun bir tünele girer ve Ayvalıdere’nin bir 

kolunda ve Demirkapı civarında bir galeriye girdikten sonra Mevlanakapı’da 54.77 

m kotunda şehre girer. 1930 yılında çalışır durumda olduğu belirtilmektedir (Çeçen, 

1991, s.113). 

5.3.15. Kasımağa Suyolları 

Sadi Nirven, İstanbul Suları (1946) kitabında; Kasımağa Suyolları’na Taştekneler 

Suyu da dendiğini ve Haseki Hastahanesi karşısındaki Kasım Ağa’nın Taştekneler 

Çeşmesi’ne su verdiğini ve Kasım Ağa’ya Sekbanbaşı Kasım Ağa dendiğini 

belirtmektedir.  Taştekneler Suyollarının Haseki’de Kadın Hastahanesi karşısında 

Kasım Ağa’nın Taştekneleri denilen yerdeki çeşmesine akan bu suyun kaynakları 

Bayrampaşa’da Tavukçuoğlu bostanı içindedir. Eskiden Kavasımbağı, diye anılan 

yerden geçerek Topkapı Caddesi’ni takiben Mevlevihane Kapısı’na gelir. Suyolu 

önünden geçtiği Evliya, Mimar Camileri’ne su verdikten sonra, Macuncu, Molla 

Gürâni yolu ile Haseki Caddesi ile Kasım Ağa Çeşmesi’ne Haseki Hastahanesi’ne 

gelir. Hala Bayrampaşa’da Tavukçu bostanında Laleli Suyu’nun irtibat galerisine 

ulaştığını belirtmektedir.  

5.3.16. Nur-u Osmaniye (Ayvalıdere) Suyolları 

Nur-u Osmaniye Suyolları, Nur-u Osmaniye Camisi’ne su sağlamak için inşa 

edilmiştir. İsmail Remzi bu suyolunun Ferhatpaşa Çiftliği’nin kuzeybatısında bir 

tünelden çıktığını, Ayvalıdere üzerinden geçerek, Maltepe Hastahanesi’nin 

güneyinde Nur-u Osmaniye tüneline girdiğini belirtmektedir. Tünelden çıkarak 
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Edirnekapı civarında şehre girerek buradan Nur-u Osmaniye Camisi ile medrese ve 

çeşmelerine dağıldığını belirtmektedir (Çeçen, 1991, s.116). 

Sadi Nirven, İstanbul Suları ( 1946) kitabında;  

“Nur-u Osmaniye Suyolları: Nur-u Osmaniye Camisi’nin inşaatı sırasında şehre akıtılmıştır. 

Suyun kaynağı Litrosköyü ile Ferhatpaşa Çiftliği’nin Havasköyü’nün cenup doğusundaki 

sırtlarda toplanır. Ayvalıdere müvazi olarak Ferhatpaşa Çiftliği’ne iner. Sırasıyla 

Demirkapı’nın, Maltepe’nin batısından geçer ve Bayrampaşa civarında Sultanahmet Suyu ile 

birleşerek Hisaraltı mevkiinde Edirnekapı’dan surları geçer. Şehir dahili su şebekesi, 

Karagümrük’te, Fatih’te, Devehanı Dülgeroğlu, Acemoğlanı, Sarıkçılar mevkisinde su 

terazilerine yükselirmiş: suyolunun Nur-u Osmaniye Camisi’ne gelinceye kadar Saraçhane, 

Vezneciler, Atikalipaşa’ya kadar galerinin bir kilometrelik kısmı pik boru ve yarım 

kilometrelik kısmı ise kurşun borudur. Edirnekapı’dan Atikalipaşa’ya kadar evlerin altında 

seyreden suyolunun şehirde sekiz çeşme ve sekiz şadırvanı bulunmaktadır.” 

 diye tanımlanmaktadır. 
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6. AVASKÖY KEMERİ 

6.1. Avasköy Kemeri’nin Konumu 

Avasköy Kemeri; İstanbul İli, Esenler İlçesi, 245 pafta, 370 ada, 14 parselde yer 

almaktadır. Kemer İstanbul Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yaklaşık 1 km 

kuzeyinde, Yaş Sebze ve Meyve Halinin ise yaklaşık 300m. batısında bulunmaktadır. 

(Şekil D.10, D.11) 

6.2. Avasköy Kemerinin Tarihçesi 

Tezkiret-ül-Bünyan da Müderrisköy (Avasköy) Kemeri olarak anıldığı saptanan ve 

mimari özellikleri, yapım teknikleri ve kullanılan malzeme özellikleri ile Sinan 

yapısı olan Uzunkemer ile benzerlik gösterdiğinden; Avasköy Kemeri’nin de 16. 

yüzyıla ait bir Mimar Sinan eseri olduğu düşünülmektedir. 

Avasköy Kemeri;  Halkalı Suları’nın Süleymaniye Suyolları isale hattına ait olmakla 

birlikte üzerinden Beylik Suyolu da geçmektedir (Çeçen, 1991, s.129).   

Süleymaniye Suyolunun (hem cami inşaat aşaması, hem de sözü edilen emirname 

göz önüne alındığında) 1559 yılından önce tamamlandığı bilindiğinden; bu sistemin 

bir parçası olan Avasköy Kemeri’nin inşasının da 1559 yılından önce tamamlandığı 

düşünülmektedir.  

6.3. Avasköy Kemeri ile İlgili Tarihi Harita ve Belgeler 

6.3.1. Avasköy Kemeri ile İlgili Haritalar  

1) Topkapı Müzesi III. Ahmet Kütüphanesi’ndeki 1607 tarihli Beylik Suyolu 

haritası, (Şekil B.5, B.6) 

2) Köprülü Suyolları’nın 1672 tarihli haritası, 

3) Köprülü Suyolları’nın 1859 tarihli haritası, 
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4) Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki 1748 tarihli Beylik Suyolu haritası, (Şekil B.7, B.8, 

B.9, B.10, B.11, B.12) 

5) Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Süleymaniye Suyolları haritası, (Şekil B.2, 

B.3, B.4) 

Avasköy Kemeri ile ilgili olduğu tespit edilen haritalardır. 

6.3.2. Avasköy Kemeri ile İlgili Arşiv Belgeleri 

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde bulunan ve Avasköy 

kemeri ile ilgili olduğu tahmin edilen toplam dört adet belge bulunmaktadır. 

1) Fon Adı: Cevdet Alt Fon Adı: Saray Dosya No: 43 Gömlek No: 2183 

25/10/1734 tarihli belge  (Şekil C.1) 

Çeviri: 

Arz-ı bendeleridir ki 

Avas ve Vidos karyeleri kurbünde vaki’ saray-ı cedit-i amireye cereyan eden Halkalı 

suyunun kemerleri tamiri için masarıfatına sarf olunmak ale’l-hesap bir miktar akçe 

verilmesi için arzuhaldir. Malum olanları buyuruldu. Bu defa ale’l-hesap ba 831,5 

kuruşa tezkeresi ferman devletlü saadetlü Sultanım hazretlerinindir. 7 Cemaziyel 

ahire 1147 

Devletlü merhametlü Sultanım hazretleri sağ olsun 

Saray-ı cedit-i amireye cereyan eden Halkalı suyu kemerinin tamirine memur olup 

mübaşeret olunup bir tamiratı tekmil olunmakla merahim-i alilerinden ale’l-hesab bir 

miktar akçe ihsan buyurulması babında emr u ferman devletlü ve saadetlü sultanım 

hazretlerinindir. 

Özet: 

Yeni Saray’a gelen Halkalı suyunun İvez (Avasköy) ve Müderris Köyleri civarındaki 

kemerlerin tamiri ile ilgili belge. 

2) Fon Adı: Cevdet Alt Fon Adı: Saray Dosya No: 155 Gömlek No: 7756 

09/09/1790 tarihli belge (Şekil C.2, C.3)  
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Çeviri: 

Arz-ı bendeleridir ki 

Cico çiftliği kurbünde vaki’ münhedim olan Karakemer üzerinden saray-ı cedit-i 

amireye cari olan Halkalı Suyu ariye alınmak üzere ber mucib-i defter masarıfı için 

canib-i miriden verilecek 831,5 kuruşun i’ta olunmasını Tevfik efendi kulları istida 

eder. Malum-ı devletleri buyuruldukta şimdilik ale’l-hayat 500 kuruş verilmek üzere 

baş muhasebeye kayd olunmak tezkeresi i’ta olunmak babında emr u ferman saadetlü 

sultanım hazretlerinindir. 29 Zilhicce 1204 

Devletlü inayetlü Sultanım hazretleri sağ olsun 

Çiçoz çiftliği kurbünde vaki’ Karakemer münhedim olup canib-i vakf-ı şeriften tamir 

ve tecidid irade buyurulmakla kemer-i mezkur üzerinden cereyan eden saray-ı cedit-i 

amirenin cari olan Halkalı suyu ariyeten alınmak için iktiza eden cema’an 831,5 

kuruş masarıfı canib-i miriden ahz ve kabulleri marifetiyle ariyet-i mezkur inşa 

olunmasını ferman buyurulmakla merahim-i Aliyelerinden mercudur ki Mimar 

ağanın verdiği keşif defteri mucibince canib-i miriden i’tası iktiza eden salfü’z-zikr 

831,5 kuruş hazine-i amireden inayet ve ihsan buyurulmak babında emr u ferman 

devletlü inayetlü sultanım hazretlerinindir. 

Özet: 

 Hoca Çiftliği (Müderrisköy Çiftliği) yakınındaki Avasköy (Karakemer) 

yıkıldığından, yapılıncaya kadar üzerinden geçen Halkalı suyunun Yeni Saray’a 

akışının sağlanması masrafının verilmesine dair, 

3) Fon Adı: Cevdet Alt Fon Adı: Saray Dosya No: 110 Gömlek No: 5541 

02/01/1791 tarihli  belge(Şekil C.4, C.5) 

Çeviri: 

Arz-ı bendeleridir ki 

Havacegan-ı divan-ı hümayundan Ahmet Tevfik Efendi kullarının işbu takriri 

mefhumunda saray-ı cedit-i amireye cereyan eden ma-i lezizin mürur eylediği 

Karakemer tabir olunan kemer merhum ve mağfurun leh Gazi Sultan Süleyman Han 

tabe serah hazretlerinin vakf-ı şerifleri tarafından tecidt oluncaya dek saray-ı amirfe 

suyuna helal gelmemek için ariyeten inşa olunan oluk ve künk ferşi masarıfı için ber 
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mantuk-ı derkenar canib-i miriden taraf-ı vakf-ı mezkure i’tası iktiza eden 831,5 

kuruştan iki defada ale’l-hesab olarak i’ta olunan 750 kuruştan maada küsur kalan 81 

kuruşun dahi canib-i miriden i’ta olunması tahrir ve istida etmekten naşi ihraç 

ettirilen keşfi ve ale’l-hesabı manzur ve malum-ı devletleri buyurdukta matlubu 

iktiza eden meblağ-ı mezburdan saiye’l-miri 11,5 kuruş tenzil olunub maada 60 

kuruş verilmek üzere baş muhasebeye kayd olunub tezkere verilmek babında emr u 

ferman devletlü saadetlü Sultanım hazretlerinindir. 29 Rabiul evvel 1205 

Saray-ı cedit-i amireye cereyan eden ma-i lezizin mürur eylediği Karakemer tabir 

olunan kemer merhum ve mağfurun leh Gazi Sultan Süleyman han tabe serah 

hazretlerinin vakf-ı şerifleri tarafından tecdit oluncaya dek saray-ı amire suyuna helal 

gelmemek için adiye-i inşa olunan oluk ve ferş olunan künk masarıfı için ber-mucib-i 

defter keşf-i canib-i miriden taraf-ı vakf-ı şerife itası ferman buyurulan 831,5 

kuruşun bir defa 500 ve bir defa 250 kuruşuna ceman 750 kuruş taraf-ı vakfı şerife 

ita buyurulup ve elhaletü haza zikr olunan Karakemer müceddiden bina ve tekmil 

olub ber mucib defter keşf gayr-i ez ita taraf-ı miriden verilmesi iktiza eden 81,5 

kuruş dahi canib-i vakf-ı şerife ita bir kıt’a hesap olunmak babında emr u ferman 

devletlü inayetlü Sultanım hazretlerinindir.  

Özet: 

 Yeni Saray’ın suyunun geçtiği Avasköy (Karakemer) yenileneceğinden sarayın 

susuz kalmaması için geçici olarak yapılan yolun masrafının karşılanmasına dair, 

4) Fon Adı: Cevdet Alt Fon Adı: Belediye Dosya No: 43 Gömlek No: 2104 

23/12/1811 tarihli belge (Şekil C.6, C.7) 

Çeviri: 

Arz-ı bendeleridir ki 

Nezaret-i hazret-i Sadrazamın asude olan evkaftan merhum ve mağfurun leh Gazi 

Sultan Süleyman Han tabe serah hazretlerinin cami-i şerifleri ile saray-ı cedit-i 

amireye cereyan eden Halkalı suyu haric ce dahil surda Avas karyesi civarında 

Çamurlu dere nam mevzide kain [silik] kemerin fevkinden cereyan eden tarikinin 

tamiri masarıfının nısfı taraf-ı vakf-ı müşarun ileyhten ve nısf-ı ahiri dahi cenab-ı 

miriden zeviyyet olunduğuna biaen mukaddem verilen ale’l-hesab 500 kuruştan 

maada küsur tekmiline iktiza eden 1038 kuruşunda i’tası hususu vakf-ı müşarun ileyh 
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mütevellisi el-Hac Mehmet Nazif Bey daileri işbu memhur takririyle inha eder 

kuyuda müracaat olundukta zikr olunan kemerin usul-i keşfinden gayr ez tenzil 

enkaz iktiza eden 3076 kuruşun nısfı olarak canib-i miriden vereilecek 1538 kuruştan 

ale’l-hesab 500 kuruş için işbu sene-i mübareke evasıt Şaban-ı şerifinde hazine 

tezkeresi verilmiş olduğu baş muhasebeden [silik] olunmuştur. Malum-ı devletleri 

üzere baş muhasebeye kayd olunub tezkeresi verilmek babında emr u ferman 

devletlü Sultanım hazretlerinindir. 14 Rabiu’l-ahir 1126 

Nezaret-i hazret-i sadaretpenahide asuda olan evkaftan mütevellisi olduğum 

cennetmekan firdevs-i aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han tabe serah hazretlerinin 

cami-i şeriflerine cereyan eden Halkalı tabir olunur ma-i lezizi hari. Surda Avas 

karyesi civarında Çamurludere nam mevzide vaki’ mağzul kemerin üzerinden saray-ı 

cedit-i hümayunun ma-i lezizi dahi cereyan edip kemer-i mezburun bu hengamda 

tamir ve termimi musarıfından canib-i miriden itası lazımgelen 1538 kuruşun 500 

kuruşu için hazine teskeresi verilmiş olmakla maada 1038 kuruş dahi hazine-i 

amireden verilmesi için iktiza eden hazine tezkeresinin itası hususu saadetlü 

Defterdar Efendi bendelerine havale buyurulmak babında emr u ferman hazret-i men 

lehül’emrindir. 

Özet: 

Süleymaniye Cami’ne akan Halkalı suyunun kale dışındaki Avas (İvaz) köyü 

yanındaki Çamurlu Dere’deki kemeri harap olduğundan tamiri ve masrafın Yeni 

Saray’ın suyu da bu kemerden geçtiğinden miri ile vakıf tarafından müştereken 

karşılanması 

6.4. Avasköy Kemeri’nin Mimari Özellikleri 

Avasköy Kemeri yaklaşık olarak 158.23 m. boyundadır. Yapının eni, kemer 

açıklıklarında 1.42 m. ile 1.55 m., ayaklarda 2.30 m. ile 2.56 m.dir. Ortalama 8.20 m. 

yüksekliğinde tek katlı kârgir bir yapıdır. (Şekil D.12, D.13, D.14, D.15) Avasköy 

Kemeri’nin 11 adet açıklığı bulunmaktadır. Güney cephesinde açıklıklar kemer 

başlangıcından; batı yönünde 40.33 metre, doğu yönünde ise 22.61 metre sonra 

başlamaktadır.  

Avasköy kemerinin açıklıkları çift merkezli sivri kemerlerle geçilmiştir (Şekil D.16). 

Kemer açıklıklarının çoğu 4.49 m. olmak üzere 4.41 m. ile 4.50 m. arasında 
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değişmektedir; kemerin ortasında olan altıncı kemerde açıklık 5.99 m.dir. Altıncı 

kemer (Şekil D.17) 5.99 m. ile en geniş açıklığa sahipken, en dar açıklık 4.28m. 

birinci kemerdedir (Şekil D.18). Kemerlerin ayak genişlikleri çoğu 4.46 m. olmak 

üzere 4.45 m. ile 4.48 m. arasında değişmektedir. (Şekil D.19, D.20, D.21) 

Kemer ayaklarının plan ölçüleri ortalama 1.50 m. x 4.50 m.dir ve yatay kuvvetleri 

karşılamak amacıyla payandalarla desteklenmiştir. Payandalar planda zeminden 50-

60 cm dışarı taşarak kemerin üst kotunda sıfırlanacak şekilde eğimli inşa 

edilmişlerdir.  (Şekil D.22) 

Avasköy kemerinde üzengi blokları ayak yüzeyinden ortalama 5-6 cm. dışarı 

çıkmaktadır. Üzengi taşlarının ortalama yüksekliği 20-25 cm arasında değişmektedir. 

(Şekil D.23, D.24) 

Avasköy Kemeri’nin doğu batı yönü doğrultusunda uzanan dolu duvarlar kemerin 

vadiyi aşmasını sağlayacak strüktürün oluşmasında önemli bir role sahiptir. Kuzey 

cephesinin incelenebilen kısımlarına bakıldığında dolu duvarlar, batı kısmında 39.20 

m. uzunluğunda ve dört adet payanda ile desteklenmekte iken, doğu kısmında 21.80 

m. uzunluğunda ve üç adet payanda ile desteklenmiştir. Dolu duvarlara ait cidar 

taşlarının dökülmesiyle ortaya çıkan hatıl boşlukları, kemerin yapım sistemi 

hakkında bize ipuçları vermektedir. Her iki cephedeki dolu duvarlarda 

gözlemlenebilen çift hatıllar arası ortalama 120 cm. – 150 cm. arasında 

değişmektedir.  

Avasköy Kemeri’nde mevcut durumda altıncı kemer açıklığının ortasında ± 0.00 m. 

kabul edilirse, kuzey cephesinde birinci kemerin açıklığının ortası yaklaşık + 3.41 

m.dir. Aynı cephede onbirinci kemer açıklığının ortasının ise + 3.36 m. olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla mevcut durumda, kemerin her iki ucunda bulunan açıklıkların 

kemerin orta açıklığına oranla daha yukarıda kaldığı saptanmıştır (Şekil D.13, D.25). 

Kemerin bulunabilen eski fotoğrafları incelendiğinde (Kazım Çeçen, Halkalı Suları, 

1991 s. 129 ) (Şekil D.12)  güney cephesi altıncı kemer açıklığında üzengi taşı dâhil 

zemine kadar toplam 15,5 sıra taş olduğu gözlemlenirken, günümüzde aynı kemerde 

13 sıra taş olduğu tespit edilmiştir. Avasköy Kemeri’nde ortalama taş yüksekliği 0.30 

metre olarak kabul edildiğinde, kitabın yayınlandığı 1991 yılından günümüze kadar 

zemin kotunun yaklaşık olarak 0.79 m. yükseldiği anlaşılmaktadır.  
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Zemin kotunun eski durumuna ilişkin olarak, Köprülü Suyolları’na ait 1859 tarihli 

harita incelenmiştir (Şekil D.26).  Çizimde görülen durum ile bugünkü zemin hattının 

birbiri ile örtüştüğü saptanmıştır. Çizim üzerinde herhangi bir ölçü bulunmadığından 

ve çizimde kemer taşları da okunamadığından, arazinin yaklaşık 150 yıl önceki 

kotuna ilişkin kesin bir yargıya varılamamıştır.  

Kemer üzerinden geçen Beylik ve Süleymaniye Suyolları’na ait olan künklerin 

kemerin üst kısmında tuğla ve harç ile inşa edilmiş 35 cm. x 65 cm. boyutlarındaki 

kapalı bir galeri içinden geçtiği saptanmıştır (Şekil D.27, D.28).  

Osmanlılarda künkler iç çapları tarafından belirlenen büyüklükler ile 

tanımlanmaktadır. Künkler bir mi’mar arşınının (0. 757738 m.) yirmidörtte biri olan 

parmak (0.031572 m.) kavramı ile ifade edilmekteydi (Kal’a, 2003, s.18). 

 Avasköy Kemeri’nde bulunan künklerin iç çapları yaklaşık 18 cm. olduğundan, 

tanımlamalara göre Altıparmak (18.94 cm.) künkü olduğu tahmin edilmektedir.   

Avasköy Kemeri güney cephesi boyunca doğu batı yönünde tespit edilebilen 

künklerin üst kotları incelendiğinde doğu yönünde +7.96 m olan künk üst seviyesinin 

batı yönüne doğru 122,5 m.’lik mesafe ardından +7.89 m’ye düştüğü saptanmıştır. 

Künklerin üst seviyesindeki bu kot farklılıkları, hem suyun akış yönünü belirlemekte 

hem de kemerin yapımı sırasında cazibe olarak da bilinen ve suyun künkler 

içerisinde akmasını sağlayan eğimin hesaplanmasını sağlamaktadır.  

Avasköy Kemeri güney cephesi üzerinde doğu-batı yönünde tespit edilebilen künk 

üst kotları arasındaki farktan, kemerin üzerindeki künklerin yapım sırasında 

%0.06’lık bir eğimle inşa edildiği tespit edilmiştir. 

Avasköy kemerinin 10. kemer ile 9. kemer açıklığının arasında bulunan kemer 

ayağında çarkıfelek motifi mevcuttur (Şekil D.29). 

6.5. Avasköy Kemerinde Kullanılan Malzemeler ve Yapım Tekniği 

Avasköy Kemeri’nin taş işçiliği Uzunkemer ve Mağlova kemerinde olduğu gibi 

oldukça düzenlidir. Avasköy kemerinde yüksekliği 20-35 cm. uzunluğu ise 30-160 

cm. arasında değişen küfeki taşı bloklar kullanılmıştır (Şekil D.30).  Avasköy 

kemerinde kullanılan cidar taşlarının derinliği 15-60 cm arasında değişmektedir. 

Kemerin iç çekirdek örgüsü ise moloz taşlarla örülmüştür (Şekil D.31). Yüzey 
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taşlarının düşerek çekirdek kısmının gözlenebildiği yerlerde, yüksekliği yaklaşık 15 

cm. olan ahşap hatıl boşlukları tespit edilmiştir.  

Ayaklarda taşların kenarlarında 4-7 cm. arası genişliğinde şerit halinde düzeltilmiş, 

orta bölümleri bosajlı olarak bırakılmıştır (Şekil D.32). 

Avasköy kemerinde taşları birbirine bağlamak amacıyla kenet ve zıvana gibi demir 

elemanlar kullanılmıştır (Şekil D.33, D34). 

6.6. Avasköy Kemeri’nin Mekânsal Tanımı 

Avasköy Kemeri toplam 11 adet açıklıktan oluşmaktadır ve günümüzde saptanabilen 

uzunluğu 157.66 metredir. Kemerin yüksekliği en üst seviyedeki künkler hesaba 

katılırsa ortalama 8.10 m. ile 8.20 m. arası değişmektedir (Şekil D.25). 

Kuzey cephesinin batı bölümünde son kemer açıklığından kemer sonuna kadar olan 

masif duvarın uzunluğu 39.74 m. olarak tespit edilmiştir. Aynı cephenin doğu 

bölümünde ise kemer açıklığından kemer sonuna kadar olan masif duvarın uzunluğu 

22.66 m.’dir. Masif duvarlar da kemerin diğer kısımlarında olduğu gibi yaklaşık 6 m. 

aralıklarla boyutları 250cm. X 300cm. olan payandalar ile desteklenmiştir (Şekil 

D.35).  Kuzey cephesinin doğu kısmındaki masif duvarların önüne inşa edilen tek 

katlı yapı kemerin incelenmesini ve algılanmasını engellemektedir.  

Kemerin masif duvarlarının taş kaplamalarının büyük bir kısmının zamanla 

döküldüğü ve çekirdek kısmının açığa çıktığı gözlenmektedir (Şekil D.31). 

Kemerin mekânsal tanımı her kemer açıklığı ve ayağı ayrı ayrı numaralandırarak 

yapılmıştır. Numaralandırma işlemi, doğudan batıya doğru Ayak 1, Kemer 1, Ayak 

2, Kemer 2 şeklinde devam etmiştir. 

6.6.1. Ayak 1 

Ayak 1 güney cephesinde 3.74 m., kuzeyde ise 3.78 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.45 m. x 3.75 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.55m. x 3.00 m. güney cephesinde ise 0.41 m. x 3.00 m. boyutlarına 

sahip olan payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 1’in üzerinde bulunan künklerin hiçbiri günümüze ulaşamamış, ayağın güney 

cephesinin mevcut durumda en üst noktasının kotu +7.63 m. olarak belirlenmiştir. 
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Ayak 1’in kuzey cephesinde zemin üzerinde on adet, güney cephesinde ise zemin 

üstünde oniki adet düzenli taş sırası tespit edilmiştir. 

6.6.2. Kemer 1 

Kemer 1, güney cephesinde 4.28 m., kuzeyde ise 4.41 m. uzunluğundadır. Kemer 

1’in derinliği 1.43 m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.73 m., kuzey 

cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.66 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 1’in her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Kemer 1’in üzerinde bulunan künklerin hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Mevcut 

durumda kemerin güney cephesi en üst noktasının kotu  +7.69 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 1’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde oniki adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde onbir adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil D.36, 

D.37).   

6.6.3. Ayak 2 

Ayak 2 güney cephesinde 4.63 m., kuzeyde ise 4.46 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.49m. x 4.46 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.53m. x 2.96 m. güney cephesinde ise 0.59m. x 2.96 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 2’nin üzerinde bulunan künklerin hiçbiri günümüze ulaşamamış, ayağın 

mevcut durumda güney cephesinin en üst noktasının kotu +8.27 m. olduğu 

belirlenmiştir. Ayak 2’nin kuzey cephesinde zemin üzerinde on adet, güney 

cephesinde ise zemin üstünde oniki adet düzenli taş sırası tespit edilmiştir (Şekil 

D.38, D.39). 

6.6.4. Kemer 2 

Kemer 2 güney cephesinde 4.51 m., kuzeyde ise 4.50  m. uzunluğundadır. Kemer 

2’nin derinliği 1.43 m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.71 m., kuzey 

cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.76 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 2’nin her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  
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Kemer 2’nin üzerinde bulunan künklerin hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Mevcut 

durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.28 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 2’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde onüç adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde onbeş adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil D.40, 

D.41).  

6.6.5. Ayak 3 

Ayak 3 güney cephesinde 4.43 m., kuzeyde ise 4.46 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.50 m. x 4.44 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.50m. x 2.97 m. güney cephesinde ise 0.49m. x 2.92 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 3’ün güney cephesinin mevcut durumda üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +8.21 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 3’ün kuzey cephesinde zemin 

üzerinde oniki adet, güney cephesinde ise zemin üstünde ondört adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.42, D.43). 

6.6.6. Kemer 3: 

Kemer 3 güney cephesinde 4.49 m., kuzeyde ise 4.47 m. uzunluğundadır. Kemer 

3’ün derinliği 1.48 m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.72 m., kuzey 

cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.73 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 3’ün her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.27 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 3’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde onyedi adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde onbeş adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil D.44, 

D.45). 

6.6.7. Ayak 4 

Ayak 4 güney cephesinde 4.46 m., kuzeyde ise  4.45 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.48 m. x 4.44 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.46m. x 2.97 m. güney cephesinde ise 0.45m. x 2.96 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 
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Ayak 4’ün mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +7.94 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 2’nin kuzey cephesinde zemin 

üzerinde onüç adet, güney cephesinde ise zemin üstünde ondört adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.46, D.47). 

6.6.8. Kemer 4: 

Kemer 4 her iki cephede de 4.49 m. uzunluğundadır. Kemer 4’ün derinliği 1.48 m. 

dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.75 m., kuzey cephesinde ise kilit 

taşının alt kotu +6.72 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 4’ün her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +7.92 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 4’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde onaltı adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil 

D.48, D.49). 

6.6.9. Ayak 5 

Ayak 5 güney cephesinde 4.45 m., kuzeyde ise 4.46 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.51 m. x 4.46 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.40m. x 2.97 m. güney cephesinde ise 0.40m. x 2.94 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 5’in mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +7.48 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 5’in kuzey cephesinde zemin 

üzerinde onaltı adet, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.50, D.51). 

6.6.10. Kemer 5 

Kemer 5 her iki cephesinde de 4.46 m. uzunluğundadır. Kemer 5’in derinliği 1.50 m. 

dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.69 m., kuzey cephesinde ise kilit 

taşının alt kotu +6.68 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 5’in her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  
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Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.03 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 5’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde onyedi adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil 

D.52, D.53). 

6.6.11. Ayak 6 

Ayak 6 her iki cephesinde de 4.48 m. uzunluğundadır. Ayağın plan ölçüleri 1.50 m. x 

4.48 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey cephesinde 0.34 m. x 2.99 

m. güney cephesinde ise 0.37m. x 2.98 m. boyutundaki payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 6’nın mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +8.04 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 6’nın kuzey cephesinde zemin 

üzerinde onaltı adet, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.54, D.55). 

6.6.12. Kemer 6 

Kemer 6 güney cephesinde 5.97  m., kuzeyde ise 5.96 m. uzunluğundadır. Kemer 

6’nın derinliği 1.51 m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.79 m., kuzey 

cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.78 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 6’nın her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.13 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 6’ a ait kuzey cephesinde zemin üstünde yirmibir adet taş 

sırası, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmi adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil 

D.56, D.57). 

6.6.13. Ayak 7 

Ayak 7 güney cephesinde 4.48 m., kuzeyde ise 4.46 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.52 m. x 4.46 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.32m. x 2.98 m. güney cephesinde ise 0.35m. x 2.95 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 7’nin mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +8.18 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 7’nin kuzey cephesinde zemin 
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üzerinde ondokuz adet, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.58, D.59). 

6.6.14. Kemer 7 

Kemer 7 güney cephesinde 4.46  m., kuzeyde ise 4.49 m. uzunluğundadır. Kemer 

7’nin derinliği 1.50 m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.79 m., kuzey 

cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.67 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 7’nin her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.24 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 7’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde yirmibir adet taş 

sırası, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmi adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil 

D.60, D.61). 

6.6.15. Ayak 8 

Ayak 8 güney cephesinde 4.46 m., kuzeyde ise 4.45 m. uzunluğundadır. Ayağın plan 

ölçüleri 1.50 m. x 4.45 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.38m. x 2.96 m. güney cephesinde ise 0.36m. x 2.96 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 8’in mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +8.21 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 8’in kuzey cephesinde zemin 

üzerinde yirmibir adet, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.62, D.63). 

6.6.16. Kemer 8 

Kemer 8 her iki cephesinde de  4.45 m. uzunluğundadır. Kemer 8’in derinliği 1.50 m. 

dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.72 m., kuzey cephesinde ise kilit 

taşının alt kotu +6.70 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 8’in her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.28 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 8’ e ait kuzey cephesinde zemin üstünde yirmibir adet taş 
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sırası, güney cephesinde ise zemin üstünde yirmi adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil 

D.64, D.65). 

6.6.17. Ayak 9 

Ayak 9 güney cephesinde 4.48 m., kuzey cephesinde ise 4.47 m. uzunluğundadır. 

Ayağın plan ölçüleri 1.50 m. x 4.47 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, 

kuzey cephesinde 0.41 m. x 2.96 m. güney cephesinde ise 0.45 m. x 2.98 m. 

boyutundaki payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 9’un mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +8.22 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 9’un kuzey cephesinde zemin 

üzerinde onbeş adet, güney cephesinde ise zemin üstünde onyedi adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.66, D.67). 

6.6.18. Kemer 9 

Kemer 9 güney cephesinde 4.48 m., kuzeyde ise 4.45 m. uzunluğundadır. Kemer 

9’un derinliği 1.49  m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.71 m., kuzey 

cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.69 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 9’un her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.18 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 9’a ait kuzey cephesinde zemin üstünde onyedi adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde yirmibir adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil 

D.68, D.69). 

6.6.19. Ayak 10 

Ayak 10 güney cephesinde 4.45 m., kuzeyde ise 4.47 m. uzunluğundadır. Ayağın 

plan ölçüleri 1.46 m. x 4.47 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.44 m. x 2.99 m. güney cephesinde ise 0.50 m. x 2.98 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 10’un mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en 

üst noktasının kotu +8.20 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 10’un kuzey cephesinde 

zemin üzerinde oniki adet, güney cephesinde ise zemin üstünde onüç adet düzenli taş 

sırası tespit edilmiştir (Şekil D.70, D.71). 
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6.6.20. Kemer 10 

Kemer 10 güney cephesinde 4.48 m., kuzeyde ise 4.43 m. uzunluğundadır. Kemer 

10’un derinliği 1.49  m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.69 m., 

kuzey cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.76 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 10’un her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +8.20 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 10’a ait kuzey cephesinde zemin üstünde onbeş adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde ondört adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil D.72, 

D.73). 

6.6.21. Ayak 11 

Ayak 11 güney cephesinde 4.48 m., kuzeyde ise 4.47 m. uzunluğundadır. Ayağın 

plan ölçüleri 1.45 m. x 4.47 m. olarak saptanmıştır. Plan düzleminde ayak, kuzey 

cephesinde 0.55 m. x 2.99 m. güney cephesinde ise 0.57 m. x 2.98 m. boyutundaki 

payandalarla desteklenmiştir. 

Ayak 11’in mevcut durumda güney cephesinin üst kısmında bulunan künklerin en üst 

noktasının kotu +8.19 m. olduğu belirlenmiştir. Ayak 11’in kuzey cephesinde zemin 

üzerinde sekiz adet, güney cephesinde ise zemin üstünde oniki adet düzenli taş sırası 

tespit edilmiştir (Şekil D.74, D.75). 

6.6.22. Kemer 11 

Kemer 11 güney cephesinde 4.46 m., kuzeyde ise 4.48 m. uzunluğundadır. Kemer 

10’un derinliği 1.42  m. dir. Güney cephesindeki kilit taşının alt kotu +6.69 m., 

kuzey cephesinde ise kilit taşının alt kotu +6.73 m. olarak tespit edilmiştir. 

Kemer 10’un her iki cephesinde de kilit taşı seviyesinin üzerindeki bölümlerde taş 

dökülmeleri tespit edilmiştir.  

Mevcut durumda kemerin güney cephesinin en üst noktasının kotu  +7.47 m. olarak 

belirlenmiştir. Kemer 11’e ait kuzey cephesinde zemin üstünde dokuz adet taş sırası, 

güney cephesinde ise zemin üstünde oniki adet taş sırası bulunmaktadır (Şekil D.76, 

D.77) 
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7.     AVASKÖY KEMERİ ÜZERİNDE SAPTANAN BOZULMALAR VE 

NEDENLERİ 

Avasköy Kemeri taşıyıcı sisteminin parçaları olan ayaklar ve kemerler üzerindeki 

bozulmalar, taş malzemenin zamanla aşınmasından, ayrışmasından ve kemerin 

bakımının sürekli yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Tez çalışması kapsamında 

cephelerdeki bozulmalar tespit edilmiş ve oluşturulan lejantla 1/50 ölçekli hasar 

paftaları (Şekil E.6) üzerine işlenmiştir. 

Avasköy Kemeri üzerinde saptanan bozulmalar;  yapısal bozulmalar, korozyon 

etkisine bağlı bozulmalar, kemer üzerinde meydana gelen bitkilenme nedeniyle 

oluşan bozulmalar, araç trafiğinin meydana getirdiği bozulmalar ve doğal çevrenin 

bozulması nedeniyle meydana gelen bozulmalar olarak tespit edilmiştir. 

7.1. Yapısal Hasarlar  

Avasköy Kemer’i, doğu-batı doğrultusunda yan yana dizilen kemerlerden 

oluşmaktadır.  Kemer dizinin kenarlarında bulunan birimler, itkilerini güvenli bir 

biçimde zemine iletmektedir. Kemer ayaklarına gelen itkilerin yatay birleşenleri 

birbirlerini karşılamakta ve ortada yalnızca düşey birleşen kalmaktadır. Bu nedenle 

kemer ayaklarında açılmalar yaşanmamış ve buna bağlı hasarlar oluşmamıştır. Sivri 

kemerlerde herhangi bir deformasyon tespit edilmemiştir.  

Yatay deprem yükleri etkisinde, kemer taşlarının birbirleri üzerinde hareket etmesi 

karşılaşılan bir durumdur. Ancak yapıda bu tür hasarlar görülmemiştir.  Avasköy 

Kemer’inin doğu-batı doğrultusunda oldukça rijit davrandığı ve bu eksende yer 

değiştirmelerin küçük olduğu varsayılabilir. Bununla birlikte demir kenet kullanımı 

da davranışı iyileştirmektedir. Böylece kemer taşlarının bağımsız hareket etmeleri 

engellemiş ve kemerin monolitik davranışı pekiştirilmiştir.  

Yapının dış kabuğunu oluşturan düzgün kesme taşlar, kemerin bazı bölgelerinde 

bulunmamaktadır. Bu alanlarda özgün yapım tekniğine uygun olarak yeni taşların 
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konulması gerekmektedir. Bu müdahale, hem yapının taşıma kapasitesini iyileştirir 

hem de çekirdek bölümünün dış etkenlere maruz kalmasını engeller. 

Dış kabukta meydana gelen hasarlar, çekirdek bölümünü uzun yıllar dış etkenlere 

açık hale getirmiştir. Yapının bu bölümlerinde, bağlayıcı harçta ayrışma ve malzeme 

kayıpları görülmektedir. Tamamlama ve uygun malzemelerle enjeksiyon 

yapılmalıdır. 

Çekirdek kısmında bulunan enine ahşap hatıllar ve bunları çekirdeğin her iki 

tarafında bağlayan boyuna hatıllar da çürümüştür.  Bugün artık mevcut olmayan 

ahşap hatılların yerlerine yeni ahşap elemanların konulması düşünülebilir. Uygulama 

esnasında, enine ve boyuna elemanların birleşimlerine dikkat edilmelidir. 

Özellikle kemer ayaklarının köşelerinde, üzengi kotundan başlayarak aşağı doğru 

düşey doğrultuda inen çatlaklar dikkati çekmektedir. Bu alanda kesme taşlar 

birbirlerinden uzaklaşmıştır. Kabuk arkasında kalan çekirdek bölümünde ayrışmalar 

olduğu gözlenmiş ve bu bölümde boşluklar tespit edilmiştir. Düşey yükler altında, bu 

tür katmanlı duvarlarda daha rijit olan dış kabuk ile çekirdek kısmı arasında 

ayrışmalar yaşanabilmektedir.  Düşey yükün büyük kısmını alan kabuk kısmında 

çatlaklar oluşabilir. Yapıda köşelerin ardında kalan çekirdek kısmında meydana 

gelen hasarlar bu süreci hızlandırmış olmalıdır.  

Avasköy Kemeri üzerindeki yapısal bozulmaların malzeme kaynaklı hasarlar olduğu 

tespit edilmiştir. Kemerlerde yüzey kayıpları (Şekil D.78), çatlama (Şekil D.79), ve 

dökülmeler (Şekil D.80), saptanmıştır.  Taş bloklar arasındaki ve taşların arka 

kısmındaki harçların boşalmasının, bozulma sürecini hızlandırdığı tespit edilmiştir. 

Taş blokların bir kısmının tümüyle yok olduğu (Şekil D.80), taş yüzeylerinde derin 

oyuk ve delikler oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil D.78), Taş blokların yüzeylerinde 

yer yer kabuklanma (Şekil D.81) saptanmıştır.  

Kemerin en üst kotundan geçmekte olan künklerin mevcut durumda kimi yerlerde 

düştüğü kimi yerlerde de düşmek üzere olduğu ve bu durumun çevredeki yapılar ve 

insanlar açısından risk taşıdığı tespit edilmiştir (Şekil D.82). 
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7.2. Korozyona Bağlı Bozulmalar 

Avasköy Kemeri’nin inşasında kemer taşlarının ve kaplama taşlarının tespitinde 

demir kenet ve zıvanalar kullanılmıştır (Şekil D.33). Zaman içerisinde korozyona 

uğrayan bu elemanlar taş blokların çatlamasına (Şekil D.83), çatlayan taş blokların 

kırılarak parçalanmasına (Şekil D.84)  sebep olmuştur. Ayrıca korozyonun demir 

elemanların yorulmasına, doku kaybetmesine ve süreçte bağlayıcılık özelliğini de 

yitirmesine yol açtığı düşünülmektedir  

Parçalanan taşların ardından açığa çıkan korozyona uğramış demir elemanlar, (Şekil 

D.84)  yağmur ve kar sularının üzerlerinden akması sonucu taş yüzeylerinin 

kirlenmesine yol açmıştır. 

7.3. Bitkilenmeye Bağlı Bozulmalar 

Avasköy Kemeri rölöve çalışmaları öncesinde daha hassas ve sağlıklı belgeleme 

yapabilmek amacıyla, kemerin ulaşılabilen kısımlarındaki bitkiler (sarmaşıklar, otlar 

vs.)   temizlenmiştir (Şekil D.85). Bitki temizliğinin ardından yapılan incelemede,  

harcı boşalan derzler ve dökülmüş yüzey taşlarından geriye kalan boşluklarda 

bitkilerin büyümesini sağlayacak bir ortam oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu 

boşluklarda gelişen bitkiler kemerin yapısını zayıflatmakta ve bazı taşların 

yerlerinden oynamasına sebep olmaktadır. 

7.4. Trafik Akışına Bağlı Bozulmalar 

Avazköy kemerinin kuzey güney doğrultusunda beşinci ve altıncı kemer açıklığının 

altından geçen taşıt yolu (Şekil D.86), özellikle ağır tonajlı araçların geçişi sırasında 

titreşim meydana getirmekte ve basınç kuvveti nedeniyle, kemer ayaklarında ve 

kemerlerde yıpratıcı etki göstermektedir (Şekil D.87). Bu etkilerin uzun vadede 

giderek artacağı düşünülmektedir. 

7.5. Doğal Çevrenin Değişimine Bağlı Bozulmalar 

Avasköy Kemeri çevresinde oluşmuş olan mevcut yapılaşma (Şekil D.88, Şekil 

D.89)  ve kemerin altından geçen taşıt trafiği kemerin algılanmasını engelleyerek 

görsel açıdan kirlilik oluşmasına sebep olmaktadır. Kemerin 1980’li yıllara ait eski 
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fotoğraflarından saptadığımız (Şekil D.12)   peyzaj özelliklerinin sözü edilen 

yapılaşma ve taşıt trafiğinden oldukça zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

Avasköy Kemeri’nin çevresindeki çarpık yapılaşma, bu görkemli anıtın 

algılanmasını imkânsız hale getirmektedir. Özellikle 370 nolu ada üzerindeki çok 

katlı yapılar ve kemerin doğu tarafında bulunan ve duvarları kemere bitişik vaziyette 

inşa edilmiş olan tek katlı yapı; kemere yakınlığı ile de eseri görsel açıdan tehdit 

eden bir unsurdur (Şekil D.90). 
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8. AVASKÖY KEMERİ RESTİTÜSYON ÖNERİLERİ 

Belgeleme çalışmaları sırasında kemerin planda doğu ve batı yönünde başlangıç ve 

bitiş yerleri gözle görülebilen kısımları tespit edilerek rölövelere işlenmiştir (Şekil 

E.3, Şekil E.4). Kemerin doğu ve batı yönünde uzanan cephelerinin rölövelerde 

işlenen kısımlarından sonrasının toprak altında devam ettiği gözlenmiştir. Kemerin 

restitüsyonunun tamamlanabilmesi için Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından yapılacak kazılar yapılmasına, toprak altında kalan kısımlarına ilişkin 

verilerin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Avasköy Kemeri’nde bulunan açıklık sayısına ilişkin kaynaklarda farklılık 

bulunmaktadır. Avasköy Kemeri, Türk ve İslam Eserleri Müzesin’nde bulunan 

Süleymaniye Suyolu haritasında (Şekil B.2, Şekil B.3, Şekil B.4) 15 açıklıklı, 1607 

tarihli Beylik Suyolu Haritasında (Şekil B.5,Şekil B.6) 11 açıklıklı, 1748 tarihli 

Beylik Suyolu Haritasında (Şekil B.7, Şekil B.8, Şekil B.9, Şekil B.10, Şekil B.11, 

Şekil B.12) 12 açıklıklı,  gösterilmiştir. Avasköy Kemeri’nin yerinde yapılan 

incelemede açıklık sayısının 11 olduğu belirlenmiştir (Şekil E.5). Kemer açıklıkları 

dışında kalan dolu duvar kesimleri oldukça fazla müdahale görmüştür. Ancak, duvar 

çekirdeğinde gözlenen ve 120cm. – 150cm. aralıkla yerleştirilmiş çifte hatılların 

mevcudiyeti ve konumu, bu kesimlerde kemer açıklığı olmasının olanaksız olduğunu 

düşündürmektedir. 

Plan düzleminin en üst kotunda bulunan künklerden mevcut durumda yanyana iki 

adet kaldığı tespit edilmiştir (Şekil E.7). Künklerin olduğu kısmın restitüsyonu 

hazırlanırken Kovukkemer (Şekil D.5), Paşakemeri (Şekil D.6), Uzunkemer (Şekil 

D.7), Mağlova Kemeri (Şekil D.8), Güzelcekemer (Şekil D.9)  gibi farklı kemerlerin 

üst kısımları incelenmiştir. Belirlenen kemerlerin cephelerinin en üst kotunda 

bulunan silmeden itibaren ortalama 65cm. x 125 cm.’lik kanallar bulunduğu ve 

suların bu kanallar içinden iletildiği tespit edilmiştir. Avasköy Kemeri 

incelendiğinde, mevcut durumda künklerin alt tarafındaki harçlı kısmın içinde (Şekil 

E.7) kanal için yeterli bir alan bulunmadığı tespit edilmiş; ayrıca, incelenen diğer 
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örneklerde kanalın başladığı kotta tespit edilen silmeye ait ize Avasköy Kemeri’nde 

rastlanamamıştır (Şekil E.5). Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden edinilen veriler 

ışığında 18. ve 19. yüzyılda geçirdiği onarımlar göz önünde bulunursa künklerin 

özgün detaylarına ilişkin net bir yargıya varmak mümkün olamamaktadır. Ancak 

geçirdiği bu onarımlar sırasında galerili sistemden, künklü sisteme geçilmiş 

olabileceği ihtimali bulunmaktadır. 

Avasköy Kemeri’nin cepheleri üzerinde rastlanılan en ciddi sorun sonradan yapılan 

uygun olmayan onarımlardır. Geç dönem olduğu saptanan bu müdahale sırasında 

taşların boyut ve formları özensizce seçilmiş ve görsel bütünlüğün zedelenmesine 

neden olmuştur (Şekil E.6). Kemerin restitüsyonunda cephelerdeki geç dönem 

müdahalelerine ait taşlar kaldırılarak özgün boyut ve biçimlerdeki taşlarla 

tamamlanmıştır (Şekil E.9).  

Kemerin her iki cephesine rölöve raporunda da açıklandığı üzere toplam 79 cm.’lik 

bir dolgu tabakasının oluştuğu görülmektedir. Kemerin mevcut hali ile 1980’li 

yıllarda Kazım Çeçen tarafından çekilmiş olan ve İstanbul’un Osmanlı Dönemi 

Suyolları adlı kitabın 181. Sayfasında yayınlanmış olan resim (Şekil D.12) 

karşılaştırıldığında, dolgunun varlığı saptanmıştır.  Kemerin restitüsyonu sırasında 

zemin 79 cm. aşağıya alınarak orijinal kotu olduğu düşünülen kota indirilmiştir 

(Şekil E.9). 

Avasköy Kemeri üzerinde günümüzde iki sıra künk bulunmaktadır (Şekil E.47). 

Künklerin etrafının lökün olarak adlandırılan bir harç ile kaplandığı, lökünün dış 

kısmının farklı bir harç tabakası ile doldurulduğu ve en dış kısmın ise  4cm. x13cm. x 

18 cm.’lik tuğlalarla kapatıldığı tespit edilmiştir (Şekil D.28).   

Avasköy Kemeri’nin restitüsyonu yapılırken künklerin olduğu kısma ait iki farklı 

restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Restitüsyon önerilerindeki farklılık künk sıralarına 

yönelik yapılan yorumlardan kaynaklanmaktadır. 

Restitüsyon önerilerinin ilkinde mevcut durumdaki künk sırası ve detayına bağlı 

kalınmıştır (Şekil E.9, Şekil E.10). 

İkinci restitüsyon önerisinde ise, künklerin olduğu kısmın restitüsyonu yapılırken 

mevcut durumda iki sıra olduğu tespit edilen künk hatlarından birinin kemerin bir 

buçuk metrelik genişliğe sahip üst bölümünün tam ortasından geçtiği saptanmıştır 

(Şekil E.7). Çizimler üzerinde yapılan incelemelerde, mevcut durumda kuzey cephe 
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boyunca geçen künk hattının merkezden geçen künk hattı ile ortalandığı ve kemerin 

en üst kısmında bulunan birbuçuk metrelik bölüm içerisine üçüncü sıra künk hattının 

da yerleştirilebileceği saptanarak, ikinci restitüsyon önerisi hazırlanmıştır (Şekil E.9, 

Şekil E.10). 

Kovukkemer (Şekil D.5), Paşakemeri (Şekil D.6), Uzunkemer (Şekil D.7), Mağlova 

Kemeri (Şekil D.8), Güzelcekemer (Şekil D.9) gibi incelenen kemerler üzerindeki 

galeri bitişlerinden edinilen verilere dayanılarak künklerin üst kısımları kapak taşları 

ile eğimli olacak şekilde sonlandırılmıştır (Şekil E.9, Şekil E.10).   

Avasköy Kemeri’nin kemer içi cephelerinde / yüzeylerinde görülen müdahaleler, 

cephelerin restitüsyonu sırasında tespit edilmiş olan geç dönem müdahalesinin 

devamı niteliğindedir. Aynı biçimde, müdahale gören kesimlerin ve taş 

eksilmelerinin saptandığı yerlerin özgün boyut ve biçimlerdeki taşlarla 

tamamlanması önerilmiştir (Şekil E.10). 
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9. AVASKÖY KEMERİ RESTORASYONU  

İstanbul İli, Esenler İlçesi, 245 pafta, 370 ada, 14 parselde bulunan ve Halkalı 

bölgesindeki kaynaklardan sağlanan suları şehre iletmek amacıyla 16. Yüzyılda 

Mimar Sinan tarafından yapılan Avasköy Kemeri kültür mirasımız açısından oldukça 

büyük bir öneme sahiptir. 

9.1. Koruma İlkeleri ve Önerileri 

Avasköy Kemeri’nin içinde bulunduğu mevcut durumun iyileştirilerek gelecek 

kuşaklara aktarılabilmesi için yapılması gerekenler tespit edilmiş ve koruma ilkeleri 

ve öneriler olarak sunulmuştur. 

Kemer çevresindeki yeni yapılaşmanın ilgili idarece denetlenmesi ve altından geçen 

taşıt yolunu kullanan araçlar üzerinde tonaj sınırlandırması önerilmektedir.  

Restorasyon sırasında mevcut dokunun olabildiğince korunması, çatlak, aşınmış ve 

boşalmış yüzeylerin özgün dokuya uygun taş bloklar kullanılarak sağlam hale 

getirilmesi hedeflenmektedir. Restorasyon sırasında yapılacak her müdahalenin 

nitelikli malzeme ve işçilikle yapılması, kullanılacak yeni taş bloklarının özgün 

dokuya uygun nitelik ve boyutta olması gerekmektedir. 

Avasköy Kemeri’nin geçirdiği ve günümüze ulaşan dönem müdahalelerinin 

korunması ilke olarak benimsenmiştir. Yapının cephelerinde, geçmiş dönem 

onarımlarına ait taşların bazılarının, yapının genel bütünlüğünü sağlamadığı tespit 

edilmiştir.  stabilitesi ve boyutları uygun olmayan taşlarının sökülmesi, oluşan 

boşluklara, dokuya daha uygun nitelikli taşların yerleştirilmesi önerilmektedir. 

Restorasyon çalışmalarının kalıcı olabilmesi için, hasarlı kemerler ve kemer 

ayaklarının restorasyon sırasında, uzman ekipler tarafından hazırlanacak malzeme 

raporu doğrultusunda özellikleri ve uygunluğu saptanacak nitelikli küfeki taşıyla 

onarılması önerilmektedir.   
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Özgün duvar harçlarının araştırma sırasında yeterince örneklenememiş olmasından 

ötürü uygulama sürecinde öncelikle bu çalışmalar tamamlanmalıdır. Harcı boşalan 

derzlerin temizlenmesi, boşalan derzlerin içine toz ve toprak dolmasını ve bitkilerin 

bu alanlarda gelişmesini engellemek için uzman ekipler tarafından belirlenecek 

uygun nitelikli harçlarla kapatılması önerilmektedir.  

Taş yüzeylerinde meydana gelen bozulma ve boşluklardan 5cm ve daha derinleri 

için, malzeme araştırmaları sırasında uzmanlarca geliştirilecek plastik onarım 

harcıyla doldurularak sağlamlaştırılması gerekmektedir. 

Kemer üzerinde günümüze kadar ulaşabilen künklerin daha sağlam olacak şekilde 

mevcut yerlerine sabitlenmesi gerekmektedir. Kemer en üst kotunda bulunan 

künklerin oldukları yerde korunması esastır. Künklerin yok olduğu kısımlarda yeni 

bir yorum katacak şekilde bir tamamlama yapılmamalıdır.  

Künklerin yok olduğu kısımlarda, kemerin üst kesiminden gelen suların yukarıdan 

aşağıya inerek yapıya zarar vermemesi için, su itici harçlarla kaplanması 

önerilmektedir. Künklerin olduğu kısımlarda ise, özgün yapı detayında saptanan 

künkler üzerindeki döşemenin tuğlaları teker teker kaldırılarak, restorasyon sırasında 

yapılacak malzeme analizleri sonucunda oluşturulan malzeme raporunda önerilecek 

su itici harçla derzleri yenilenerek yeniden örülecektir. Ardından bu bölümün 

üzerinin kapak taşları ile kapatılması önerilmektedir. 

Kemerin strüktürel durumu konunun uzmanı kişilerce incelenmelidir. Uzman 

kişilerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda strüktürel sorun olduğu saptanan 

çekirdek kısmına, uygun bulunan harç enjeksiyonu ile takviye yapılması uygun 

olacaktır. 

9.2. Yapılacak İşler ve Uygulama Teknikleri 

Avasköy Kemeri’nin restorasyon çalışmaları sırasında yapılması önerilen işler; bitki 

ve kök temizliği, derzlerin konunun uzmanları tarafından uygun bulunan harç ile 

derzlenmesi;  kemerin projede belirlenen kısımlarının uzmanlar tarafından önerilen 

su itici harçlar ile kapatılması; kemer çekirdeğinin konunun uzmanları tarafından 

gerekli görülen kısımlarına takviye amaçlı harç enjeksiyonu yapılması; taş blokların 

yüzeylerine ve derzler arasına gereken dolguların yapılması; taş bloklarda oluşan 

çatlakların uygun şekilde kapatılması; kullanılamayacak duruma gelmiş taş blokların 
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kaldırılarak yerlerine uzmanlar tarafından uygun bulunan yeni taş blokların 

yerleştirilmesi; yapı üzerindeki özgün demir elemanların temizlenmesi ve 

korunmalarını sağlayacak önlemlerin alınması ve yapı cephelerindeki oluşan 

kirlenmenin, konunun uzmanları tarafından önerilen tekniklerle temizlenmesi olarak 

tespit edilmiştir.    

9.2.1. Bitki ve Kök Temizliği 

Kemerin cephelerinde, harç ve derz boşalması sonucu, içeri giren toprak ve bitki 

tohumları bu bölgelerde bitkilenmeye müsait bir ortam oluşturmuştur. Bitkiler bu 

bölgelerde kök salarak kemere zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Derzlere zarar 

vererek taşların yerinden oynamasına neden olan bitkilerin öncelikle köklerine yakın 

bir yerden kesilerek, ot ise permetrin esaslı bir biyosid püskürtülerek, gövdeli bitki 

ise, gövdenin kesilerek ortasına açılan oyuk içerisine permetrin esaslı biyosid 

dökülerek üzeri streç film ile kaplanır ve beklemeye bırakılır. Bu işlem her iki bitki 

türü için birkaç kez tekrarlanarak köklerin kurumasının sağlanması, kuruyan köklerin 

yerlerinden alınarak temizlenmesi gerekmektedir.  

Kemer yüzeylerindeki bitkilenme sorununun, kemerin sürekli bakımının (her yıl en 

az bir defa ot, ağaç temizliği) yapılması ile çözülebileceği düşünülmektedir. 

9.2.2. Uygun Harç İle Derzleme 

Çalışma sırasında alınan örneklerin geç dönem onarımlarına ait olduğu 

saptandığından yapının derzlerinde kullanılan harçlardan alınacak örnekler üzerinde 

yapılacak malzeme deneyleri doğrultusunda derz harcının nitelikleri belirlenmelidir. 

Yapı genelinde hasar analizlerinde tespit edilen boşalmış derzler, basınçlı hava ve 

suyla yıkanarak iyice temizlendikten sonra, özgün harca uygun bulunan harç karışımı 

ile doldurulmalıdır.  

Yapı genelinde yanaşık derzli yapım tekniği uygulandığından, taş bloklar arasında 

derzler oldukça incedir. Restorasyon sırasında yeni bloklar yerleştirilirken derzlerin 

özgün boyutlarına uygun olması sağlanmalıdır. 

Kemerin en üst kotunda yağmur ve kar gibi dış etkenlere açık yüzeyler 

bulunmaktadır. Yağmur ve kar gibi etkenlere sürekli açık olan bu yüzeylerden 

içeriye su geçişini önlemek amacıyla, bu yüzeyler içerisine % 3-5 oranında akrilik 

reçine katılarak su itici özellik katılmış kireç bağlayıcı harç ile kapatılacaktır. 
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9.2.3. Enjeksiyon 

Strüktürel sorunları olduğu saptanan kemer ayaklarının sağlamlaştırılması için,  

taşıyıcı sistem uzmanlarının önerileri doğrultusunda, gevşek taş blokların ve 

yerlerinden oynamış olduğu saptanan kemer taşlarının, arka kısmında kalan 

boşluklara uygun harç enjeksiyonu yapılması önerilmektedir. 

9.2.4. Dolgu 

Avasköy Kemeri’nde kullanılan iri taş blokların aralarında veya yüzeylerinde yer yer 

oyuk ve boşluklar olduğu tespit edilmiştir. Sert kış koşullarında bu oyuk ve 

boşlukların içine giren sular donmakta ve taş blokların çatlamasına ve zarar 

görmesine sebep olmaktadır.  

Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla taş yüzeyinde bulunan oyuk ve boşluklar 

uygulama sırasında yapılacak olan malzeme deneyleri doğrultusunda uygun bulunan 

plastik onarım harcı ile kapatılmalı, yapılacak bütün müdahalelerde projeye 

uyulmalıdır. 

9.2.5. Çatlak Onarımı 

Yapı genelinde duvar ve kemer taşlarının bir bölümünün çatlamış olduğu, kimi 

yerlerde düştüğü kimi kısımlarda ise düşme tehlikesi gösterdiği tespit edilmiştir. Bu 

durumdaki taşların çatlakları uygulama sırasında (yerinde incelenerek) taşıyıcı sistem 

uzmanlarının görüşü alınarak geliştirilecek tekniklerle onarılmalıdır. 

9.2.6. Yeni Taş Kullanımı 

Avasköy Kemeri’nin yapımında küfeki taşı kullanılmış daha sonraki onarımlarda ise 

farklı taş cinsleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Malzeme uzmanlarının önerileri 

restorasyon çalışmalarında, nitelikli küfeki taşları temin edilerek kullanılmasıdır. 

Özgün yapım tekniği detaylarına uygun şekilde, yeni blokların da birbirlerine demir 

elemanlarla tutturulması gerekmektedir.  

9.2.7. Özgün Demir Elemanların Temizlenmesi Ve Korunması 

Demir elemanların yapı üzerindeki korozyon etkisiyle taşları çatlatarak 

parçalanmalarına neden olduğu gözlenmektedir. Özgün demir elemanların 
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kullanılabilir durumda olanlarının yeniden kullanılması önerilmektedir. Özgün demir 

elemanlar kumlanarak yüzeylerindeki korozyon tabakası temizlenmeli, ardından 

uygun bulunan koruyucu uygulanarak gelecekte oluşabilecek korozyona bağlı 

bozulmalar engellenmelidir. 

9.2.8. Cephe Temizliği 

Anıtın özellikle kemer iç yüzeylerinde taşıt trafiği ve hava kirliliği nedeniyle 

kirlenmeler tespit edilmiştir. Yağmur ve kar suları kemerin üst kotlarından aşağıya 

doğru akarken yapının harçlarını yumuşatarak çözülmelerine neden olmaktadır. 

Restorasyon çalışmaları sırasında kirliliklerin yumuşak aşındırıcılı (dolomit, kalsit 

vb.) düşük basınçlı kumlama tekniği ile temizlenmesi önerilmektedir. 
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10. SONUÇ        

Halkalı sularının Süleymaniye Suyollarına ait olduğu saptanan ve 16. yüzyıldan 

günümüze dek varlığını sürdürmüş; toplam uzunluğu 158.23 m olan ve onbir açıklığa 

sahip olan Avasköy kemerinin, gerek çevresindeki yapılaşma ve trafik yoğunluğu, 

gerekse fiziksel şartların kemer üzerinde meydana getirdiği tahribat nedeniyle ciddi 

şekilde tehdit altında olduğu saptanmıştır. 

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 

08.03.1995 gün ve 6442 sayılı kararla taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilip 

koruma altına alınan Avasköy Kemeri’nin; insanlar ve doğal koşullar tarafından 

uğratıldığı yapısal, görsel ve diğer kayıpların giderilerek önemli bir tarihsel veri 

olarak gelecek kuşaklara aktarılması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yasasının emredici hükmüdür.  

Avasköy Kemeri’nin tarihsel kimliği ve çevresi ile birlikte korunabilmesi için; 

Kültür varlığındaki yapısal çözülmenin üç temel sorumlusu olan kemerin altından 

akan trafik, tüm kemere kök salmış bitkilenme, yapılaşmanın getirdiği görsel ve 

fiziksel tahribatın ivedilikle ortadan kaldırılması gereklidir.  

Avasköy Kemeri’nin; daha iyi koşullar altında korunarak gelecek nesillere 

aktarılması için öncelikle yapılan hasar tespitlerinin projesi kapsamında uygun 

malzemeler kullanılarak sağlamlaştırılması, yakın çevredeki yapılaşma baskısından 

yalıtılarak tarihi kimliğinin öncelendiği çevre düzeni projesi kapsamında fiziksel ve 

görsel önlemlerin alınması uygun olacaktır. Su kemerlerinin özgün işlevinde 

kullanılmasının günümüz koşullarında gerçekçi olmaması nedeniyle, konsolidasyon 

yöntemiyle geleceğe taşınması gereken bir kültür varlığı olarak çevresi ile birlikte 

korunması gerekmektedir. 
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Saatçi, S., 1989. Mimar Sinan ve Tezkiret-ül Bünyan, MTV Yayınları, İstanbul. 

Sevim, M., 1996. Gravürlerle Türkiye, İstanbul 2, Türk Tarih Kurumu & T.C. Kültür 

Bakanlığı 

Wiener, W.M., 2002. İstanbul’un Tarihsel Topografyası, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul. 

Belgeler 

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen, Fon Adı: Cevdet 

Alt Fon Adı: Saray Dosya No: 43 Gömlek No: 2183, 25/10/1734 tarihli belge 
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T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen, Fon Adı: Cevdet 

Alt Fon Adı: Saray Dosya No: 155 Gömlek No: 7756, 09/09/1790 tarihli belge 

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen, Fon Adı: Cevdet 

Alt Fon Adı: Saray Dosya No: 110 Gömlek No: 5541, 02/01/1791 tarihli belge 

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen, Fon Adı: Cevdet 

Alt Fon Adı: Belediye Dosya No: 43 Gömlek No: 2104, 23/12/1811 tarihli belge 

Haritalar 

Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmet Kütüphanesi’ndeki 1607 tarihli Beylik Suyolu 

Haritası  

Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası  

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki 18. Yüzyılın ikinci yarısına ait Süleymaniye 

Suyolları Haritası  

Köprülü Suyollarına ait 1672 tarihli harita  

Köprülü Suyollarına ait 1859 tarihli harita  
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EKLER 
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EK-A: Gravürler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 55 

 
 
Şekil A.1: Binbirdirek sarnıcının W. Henry Bartlett tarafından yapılmış gravürü (Gravürlerle 
Türkiye, İstanbul 2, 2002, s.257) 
 

 
 
Şekil A.2: Bozdoğan Kemeri’nin W. Henry Bartlett tarafından yapılmış gravürü (Gravürlerle 
Türkiye, İstanbul 2, 2002, s.260)  
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EK-B: Haritalar 
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Şekil B.1: İ. Remzi tarafından 1930 yılında tamamlanan Halkalı Haritası 



 58 

 
 
Şekil B.2: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan Süleymaniye Suyolu haritası 1/3 
 
 
 
 

 
 
Şekil B.3: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan Süleymaniye Suyolu haritası  2/3 
 
 
 

 
 
Şekil B.4: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan Süleymaniye Suyolu haritası 3/3 



 59 

 
 
Şekil B.5: 1607 tarihli Beylik  Suyolu Haritası 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil B.6: 1607 tarihli Beylik Suyolu Haritası 2/2 
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Şekil B.7: 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası 1/6 
 

 
Şekil B.8: 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası 2/6 
 

 
Şekil B.9: 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası 3/6 
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Şekil B.10: 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası 4/6 
 

 
Şekil B.11: 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası 5/6 
 

 
Şekil B.12: 1748 tarihli Beylik Suyolu Haritası 6/6 
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EK-C: Belgeler 
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Şekil C.1: 25/10/1734 tarihli belge 
 
 
 

  
Şekil C.2: 09/09/1790 tarihli           Şekil C.3: 09/09/1790 tarihli  
belge 1/2                                          belge 2/2 
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Şekil C.4: 02/01/1791                    Şekil C.5: 02/01/1791 tarihli belge 2/2      
 tarihli belge 1/2    
 

  
Şekil C.6: 23/12/1811 tarihli  belge 1/2                                  Şekil C.7: 23/12/1811 tarihli  
                                                                                                 belge 2/2               
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EK-D: Fotoğraflar 
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Şekil D.1: Ma’zulkemer’e ait fotoğraf (Çeçen, 1999, s.28) 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 1D.2: Karakemer’in 1985’te çekilen fotoğrafı  (Çeçen, 1999, s.32) 
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Şekil D.3: Avasköy Kemeri’ne ait fotoğraf (Çeçen, 1999, s.181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil D.4: Ali Paşa Kemeri’nin güney cephesi fotoğrafı (Aralık 2007) 
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Şekil D.5: Kovukkemer’e ait fotoğraf (Çeçen, 1999, s.17) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil D.6: Paşakemeri’ne ait fotoğraf (Çeçen, 1999, s.59) 
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Şekil D.7: Uzunkemer’e ait fotoğraf (Çeçen, 1999, s.74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil D.8: Mağlova Kemeri’ne ait fotoğraf (Çeçen, 1999, s.82) 
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Şekil D.9: Güzelcekemer’e ait fotoğraf  (Çeçen, 1999, s.32) 
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Şekil D.10: Avasköy Kemeri hava fotoğrafı 
 
 

 
Şekil D.11: Avasköy Kemeri ulaşım krokisi 
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Şekil D.12: Avasköy Kemeri’nin Prof. Dr. Kazım Çeçen tarafından 1980’li yıllarda çekilmiş 
bir fotoğrafı  (Çeçen, 1999, s.181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil D.13: Avasköy Kemeri güney cephesi (Aralık 2007) 
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Şekil D.14: Avasköy Kemeri kuzey cephesi (Aralık 2007) 
 

 
 
Şekil D.15: Avasköy Kemeri kuzey cephesi (Aralık 2006) 
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Şekil D.16: Avasköy Kemeri çift merkezli sivri kemerlerden (Kemer 10, kuzey cephesi) 
fotoğraf (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.17: Avasköy Kemeri’nin en geniş açıklığı olan Kemer 6’nın kuzey cephesi (Mayıs 
2007) 
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Şekil D.18: Avasköy Kemeri’nin en dar açıklığı olan Kemer 1’in kuzey cephesi (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.19: Ayak-kemer kısmi planı 



 76 

 
 
Şekil D.20: Ayak 7’nin kuzey görünüşü (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.21: Ayak 7’nin kemer içi görünüşü (Mayıs 2007) 
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Şekil D.22: Ayakları destekleyen payandaların kuzey cephesi  (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.23: Cephede üzengi bloklarının görünüşü (Mayıs 2007) 
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Şekil D.24: Üzengi bloklarının kemer içinden görünüşü. (Mayıs 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Şekil D.25: Avasköy Kemeri kuzey cephesi 
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Şekil D.26: Köprülü Suyolları’na ait 1859 tarihli haritada Avasköy Kemeri’nin görünüşü 
 

 
 
Şekil D.27: Avasköy Kemeri üzerinde bulunan künklerin görünümü (Mayıs 2007) 
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Şekil D.28: İçinden künklerin geçtiği kapalı galerinin yakından görünümü (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.29: 10 numaralı ayakta bulunan çarkıfelek motifinin görünümü (Mayıs 2007) 
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Şekil D.30: Avasköy Kemeri’nde oldukça düzenli örülmüş küfeki taşı kullanılmıştır. (Mayıs 
2007) 
 

 
 
Şekil D.31: Avasköy Kemeri’nin moloz taşlarla örülmüş çekirdek kısmının görünümü (Mayıs 
2007) 
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Şekil D.32: Bosajlı örgü sisteminin görünümü (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.33: Avasköy Kemeri’nde taşları birbirine bağlamak amacıyla kullanılan metal 
elemanların görünümü (Mayıs 2007) 
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Şekil D.34: Avasköy Kemeri’nde taşları birbirine bağlamak amacıyla kullanılan kenetlerin 
görünümü (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.35: Masif duvarları destekleyen payandalardan görünüm (Mayıs 2007) 
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Şekil D.36: Kemer 1’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.37: Kemer 1’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.38: Ayak 2’nin kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007)   
 

 
 
Şekil D.39: Ayak 2’nin güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.40: Kemer 2’nin kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.41: Kemer 2’nin güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.42: Ayak 3’ün kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.43: Ayak 3’ün güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.44: Kemer 3’ün kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.45: Kemer 3’ün güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.46: Ayak 4’ün kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.47: Ayak 4’ün güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.48: Kemer 4’ün kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.49:  Kemer 4’ün güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.50: Ayak 5’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.51: Ayak 5’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.52: Kemer 5’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.53: Kemer 5’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.54: Ayak 6’nın kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.55: Ayak 6’nın güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.56: Kemer 6’nın kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.57: Kemer 6’nın güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.58: Ayak 7’nin kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.59: Ayak 7’nin güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.60: Kemer 7’nin kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.61: Kemer 7’nin güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.62: Ayak 8’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.63: Ayak 8’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.64: Kemer 8’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.65: Kemer 8’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.66: Ayak 9’un kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.67: Ayak 9’un güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.68: Kemer 9’un kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.69: Kemer 9’un güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.70: Ayak 10’un kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.71: Ayak 10’un güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.72: Kemer 10’un kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.73: Kemer 10’un güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.74: Ayak 11’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.75: Ayak 11’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.76: Kemer 11’in kuzey cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.77: Kemer 11’in güney cephesinin durumu (Mayıs 2007) 
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Şekil D.78: Avasköy Kemeri’ndeki taş yüzeylerindeki kayıplara ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.79: Avasköy Kemeri’nde trafik yoğunluğu nedeniyle oluştuğu saptanan çatlakların 
fotoğrafı (Mayıs 2007) 
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Şekil D.80: Avasköy Kemeri’nde saptanan taş kayıplarına ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.81: Avasköy Kemeri iç yüzeylerinde saptanan kirlenmeye ilişkin fotoğraf (Mayıs 
2007) 
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Şekil D.82: Kemerin en üst kotundan geçmekte olan künkler çevredeki yapılar ve insanlar 
açısından risk taşıdığına ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.83: Metal elemanların korozyon etkisiyle taşlar üzerindeki bozulmalara etkisine 
ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
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Şekil D.84: Metal elemanların korozyon etkisiyle taşlar üzerindeki bozulmalara etkisine 
ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 

 
Şekil D.85: Avasköy Kemeri yüzeylerinde saptanan bitkilenmeye ilişkin fotoğraf (Mayıs 
2007) 
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Şekil D.86: Avasköy Kemeri’nin altından geçen trafik akışına ilişkin fotoğraf  (Mayıs 2007) 
 

 
 
 
Şekil D.87: Avasköy Kemeri’nin altından geçen trafik akışına ilişkin fotoğraf  (Mayıs 2007) 
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Şekil D.88: Avasköy Kemeri çevresindeki çarpık yapılaşmaya ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
 

 
 
Şekil D.89: Avasköy Kemeri çevresindeki çarpık yapılaşmaya ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
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Şekil D.90: Bitişik vaziyette inşa edilmiş olan tek katlı yapıya ilişkin fotoğraf (Mayıs 2007) 
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EK-E: Çizimler 
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ÖZGEÇMİŞ 

1982 yılında Adana’da doğdu. Lise eğitimini 2000 yılında Adana Ticaret Odası 
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Aynı yıl girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2005 yılında girdiği 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Anabilim 
Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca 
Müftü Mehmet Efendi Zürriye Vakfı Yeni Camii (Antakya), İzmir Keten Hanı, Açan 
Evi (Çeşme), Taşhan (Maraş), Kurtkulağı Kervansarayı (Adana) ve Sabahattin 
Erdem Evi (Mardin) restorasyon projelerinde çalıştı. 2002-2004 yılları arasında 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazısı Hamam ve Yamaç Evleri projelerinin 
mimari belgeleme çalışmalarında görev aldı.  

 

Haziran 2008                                                                          Mahmut Çıngı Salman 

                                                                                                          Mimar 
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