
Istanbulun suları
Hamidiye, Elmalı, Alemdağı, Kayış 

dağı, Çamlıca memba suları
İstanbulini en lezzetli sularından biri de Taşdelen suyudur, son 

yapılan tesisattan sonra bu su büsbütün mükemmel bir hale gelmiştir

Taşdelen suyu, membadan çıkıp bardağa girmeden evvel

Bundan evvelki yazılarımızda Hal
kalı ve Kırkçeşme sularının şehre na
sıl geldiğini ve son vaziyetlerini izah 
etmiştik. Bugün de İstanbulda bol 
miktarda istihlâk edilen ve bilhassa 
içilen memba sularından bahsedece
ğiz.

Bugün İstanbulda en çok içilen su
lardan biri hiç şüphesiz Hamidiye su
yudur ve şehrin iyi olarak tanınmış 
sularmdahdır. Bu suyun şehre ilk ge
lişi şöyle olmuştur:

1900 talihlerinde mühendis Hulûsi 
bey Bertinye paşa ile Kemerburgaz 
civarında olan bu memba sularım 
toplıyarak şehre getirmişlerdir. Bu 
membaların bir kısmı Büyük bend - 
Başhavuz su yolu istikametinde ve 
Kemerburgazla Kâvukkemer civarın
da sıralanır. Diğerleri de Cendereye 
doğru dağınık olarak bulunur. Bura
lardaki yirmi membadan toplanan su
lar Cenderede 600 metremikâplık iki 
havuza gelir. Eskiden buharla ve şim
di elektrikle işleyen terfi makineleri 
suyu Ayazağa köşkü ilerisinde asfalt 
yol kenarındaki su kulesine pompe 
eder ve buradan Balmumcu çifliği 
yakınındaki toplanma mahalline gi
der.

Cendereden diğer bir su yolu da 
Kâğıthane köyünden Mezbahaya ge
lir. Balmumcu toplanma yerinde biri 
Boğaiçine diğeri Beyoğluna olmak 
üezere ikiye ayrılır. Birincisi Yıldız, 
Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, 
Beşiktaş, Dolmabahçe, Fındıklı ve 
Tophaneye, diğeri Şişli, Osmanbey, 
Nişantaşı, Maçka, Harbiye, Teşvikiye, 
Taksim, Beyoğlu, Şişhanedeki çeşme
lere su verir.

Günde verdiği su miktarı 1000 met- 
remikâbıdir. Su mütehassısı B. doktor 
Nazım Hamidiyenin sıhhî vaziyeti 
hakmda şunları söylüyor:

Bu sular Membalarının tegaddî sa
halarının temiz olması, geçtikleri bo-

Hanıidiye suyu akan çeşmelerden biri

ruların intizamı dolayısile pislenme- 
ğe pek müsait değildir. Sularının ka
litesi hakmda muhtelif membalardan 
yapılmış tahlillerde sertlik derecesi
nin 4-5 arasında olduğu anlaşılmış
tır.

Elmalı suyu
Üsküdar ve Kadıköy ahalisinin ih

tiyacını temin eden bu su 1306 da bu 
havaliye getirilmiştir.

1304 de Ñafia nazırı Zihni paşa Üs
küdar ve Kadıköy cihetinin suyunu 
temin maksadile bir su şirketi muka
velesi hazırlamış ve Göksu vadisinde 
bendler tesis etmek ve bend vasıtasile 
toplanacak yağmur sularını makine 
ile yükselterek bir taraftan Kandilli, 
diğer taraftan Erenköyüne kadar tev
zi etmek üzere 1306 da Elmalı (Üskü
dar ve Kadıköy) su şirketi namile bir 
anonim şirket teessüs etmiştir. Şir
ketin imtiyazı 1330 da Kanlıca ve 
Maltepeye kadar tevsi edilmiştir.

Teşekkül eden şirket bir taraftan 
Kayışdağının Budak deresi, diğer ta
raftan Alemdağmın Çavuşbaşı dere
sinin yekdiğerile birleştiği Elmalı de
resi üzerine bir bend yaparak imtiyazı 
dahiline giren sahada su şebekesi 
yapmıştır. Elmalı bendinin havzası 
540,000 metre murabbaıdır.

Şimdiye kadar hiç bir temizleme 
tesisatından geçmeden şehre dahil 
olan bu su şimdi Sular idaresinin elin
dedir ve ıslahı için çalışmalara baş
lanmıştır.

Alemdağı memba suları
İstanbulun Anadolu yakasının Üs

küdar cihetinde Alemdağı ormanla
rında lezetli memba suları vardır. 
Taşdelen, Saray, İncirli, Defneli, Bü- 
yükelmalı isimlerini âlân bu suların 
her birinin günde 100 litreden dalia 
fazla bir akışları vardır. Fakat çıkış 
ve dağılışlarında büyük zayiata uğrı
yorlar. Son senelerde tanzim edilen 
Taşedlen ve Defneliden maadası mun
tazam yolan olmadığından, ıslaha 
muhtaçdırlar.

Alemdağı köyünün şimal sırtların
da bulunan Taşdelen membalarının

yukarısında toprağın üstüne muhtelif 
noktalardan çıkan Saray memba su
yu vardır. Saray suyu membaınm ile
risinde İncirli suyuna raslanır. Dere
celeri 1 olduğu için çok tatlı ve hafif 
sulardır. Bundan başka araziden şa
yanı dikkat bir radyoaktivite alırlar.

Evkaf idaresinde bulunan Taşdelen 
membamda' modern tesisat yapılmış 
ve bu su, tam sıhhî bir su haline gel
miştir. Taşdelen İstanbulun en nefis 
sularından biridir.

Kayışdağı memba suları
Kayışdağının hemen orta yerino 

tesadüf eden eski memba hariç kal
mak üzere dağın sağ ve solundaki on 
iki kaynaktan toplanan sular dağın 
yamacındaki bir havuza ve oradan 
da İçerenköy tarikile Kadıköyüne, 
Kurbağalıderede İkbaliyedeki depoy*^ 
gelirler. Bu akış esnasında yolun üze- , 
rindeki Banliyö çeşmelerine ve Kadı- j 
köy içindeki mahalle çeşmelerine su j 
verir. Kayışdağı suları da İstanbulun ! 
lezetli ve tatlı sularmdandır.

Çamlıca suları
İstanbulun Boğaziçine ve Marma- i 

raya nazır sayfiyeleri olan Çamlıcada 
Büyük ve Küçükçamlıca sulan adın
da güzel memba sulan vardır. Bu su
lardan Üsküdarm da istifadesi için 
Bağlarba'şmda bir su deposu yapıl
mıştır.

Bu güzel memba sularından maada 
Boğaziçinin gerek Asya ve gerek Av
rupa yakasında Karakulak, Göztepe, 
Çırçır, Hünkâr, Kanlıkâvak gibi yük
sek ve temiz kalitede sulan mevcut ol
duğu gibi bunlardan başka isimleri 
pek tanınmamış bir çok memba su
ları mevcutttur.

Bu yazımızla İstanbulun sularını 
bitirmiş olmadık. İstanbulda en vasî 
mikyasta istihlâk edilen Terkos yani 
şehir suyundan bahsetmeği mahsus 
sona bırakmış bulunuyoruz. Gelecek 
yazımızdan muazzam tesisatı ile bu 
sudan ayrıca bahsedeceğiz. Ş. H.

Memba sulan damacanalar içinde
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