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Bu eser, İsranbul Su Külfiyatı Projesi kapsamında istanbul Büyükşehir Belediyesi istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtwıa ve İstanbul Su ve Karıalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Sayın Dursun Ali Çodur olmak üzere, eserin hazırlanması ve yayınında gerekli katkı ve desteği sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi mensupianna teşekkürü borç biliriz. 

Eserin hazırlanmasında büyük bir özveri i le çalışan İstanbul Araştırmaları Merkezi akademisyen, uzman, uzman yardımcısı ve çalı
�arılanna teşekkür ve takdirlerimizi sunarız. 
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SUNU Ş 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul 
şehrinin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştırılınasını sağlamayı da asli 
görevlerimizden sayıyoruz. 

Kültür işleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü 
ve geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurulabileceğine inanıyoruz. Bizlerin ve 
yeni kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceğimizi ve İstanbul'da yaşanıanın 
bir ayrıcalık olduğunu daha iyi kavrayarak öğreneceğimizi ümit ediyoruz. 

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan istanbul Külliyôtz. 
Projesi, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili belgeleri önce belli konular etrafında kronolojik 
olarak yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok 
ihnıale uğramış şehriınİzin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapılması 
gerekenler konusunda herkesin yaradanabiieceği sağlam bir zemin ve güvenilir zengin bir 
kaynaklar külliyatı vücut bulacaktır. 

Bu kapsamda yer alan ve iSKi tarafından yayınlanan İstanbul Su Külliyôtz. Projesi de, İstanbul'da su 
meselelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çalışmaların yapılmasını mümkün kılacak 
arşiv belgelerini tasnifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yolları, isale ve dağıtım 
meseleleri, vakıf sular, tatlı sular, kontrol mekanizmaları, su ile ilgili müesseseler, çeşmeler, 
sebiller, şadırvanlar, havuzlar, bendler, teraziler, su verilen kurumlar, hukuki ınuameleler. .. Bütün 
bu konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu çalışına ile ilgililerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta İSKİ Genel Müdürü Prof.Dr.Veysel Eroğlu olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük ernek harcayan projede yer alan hocalarıımza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorurn. 

Yayımladığımız istanbul Su Külfiyatı 'nın yirmiyedinci cildini ilim alemine ve İstanbullulara 
sunmaktan kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

Tarihin her döneminde İstanbul insanlar için cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle 
İstanbul nüfusu doğal artışın yanında göçlerle de artmış, hatta göçlerle artış bazen doğal artışı da 
geçmiştir. İstanbul nüfusunun yoğunluğu ve devamlı artmasının tabii bir sonucu olarak şehrin su 
ihtiyacının karşılanması meselesi devamlı gündemde kalmıştır. 

Özellikle İstanbul'un fethinden itibaren Türk'ler, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması 
için büyük yatırımlar yaparak yer altı ve yer üstü birçok su tesisi inşa etmişler ve su hizmetlerini 
görecek kurumlar kurmuşlardır. 

Su hizmetlerinin görülmesinde Osmanlı döneminde vakıflar, Cumhuriyet döneminde de 
vakıflardan bu hizmetleri devralarak kurulan İSKİ en önemli rolü üstlenmişlerdir. 

Osmanlı döneminde hem devlet hem de vakıflar eliyle yürütülen su yatırımlaoyla 
İstanbul'da günlük kişi başına su temini 150 lt. seviyesine yükseltilmiştir. Suyun tedariki ve 
dağıtımı için şehir dışındaki yüzlerce membadan su yolları ve su kemerleri ile taşınan sular, yine 
yüzlerce çeşme ve sebil ile halka dağıtılarak kendine has bir su medeniyeti kurulmuştur. 

İSKİ bugün, son yıllarda su ve atıksu meselesinin halli için yaptığı dev projeleri 
tamamlayıp uygulamaya sokarak şehre günde 2.640.000m3, yılda 1 Milyar m3 su verebilecek 
kapasiteye ulaşmıştır. İstanbul'un fiilen su talebi ise 2.000.000m3/gün olduğundan İSKİ günde 
640.000m3 fazla su üretebilmeyi başarmış durumdadır. iSKi'nin bu büyük başarısı ile sağlanan 
su kullanım oranı ile Osmanlı dönemi oranı olan kişi başına düşen 150 lt./gün su seviyesi ancak 
aşılmıştır. 

İSKİ Vakıf Suları Arşivi'nde ve Osmanlı Arşivi'nde yer alan tarihi su defterlerinin 
İstanbul Su Külliyatı adı altında yayınından oluşan belgesel kitaplarda ayrıntılı olarak yer alan 
tüm bu bilgi ve belgelerin ortaya koyduğu 550 yıllık su medeniyeti serüvenini yayınlamaya 
devam ediyoruz. 

Akademik titizlikle yayma hazırlanan bu belgesel eserler aynı zamanda dünya 
araştırmacıları için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Su medeniyetimiz, mirasçıları olan 
İstanbul halkına bu eserler vasıtası ile intikal ettirilirken dünyaya da tanıtılmaktadır. Eserin 
hazırlanmasında yer alan araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve İstanbul Su Külliyatı'nın 
yirmiyedinci cildini İstanbullulara sunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





Giriş 

Elinizdeki kitap yayımlamakla olduğumuz İstanbul Su Küll iyatı'nın 27. Cildini, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Arşivinde bulunan Vakıf su defterlerinin 14. Cildini teşkil etmektedir. 
Bu ci lde gelinceye kadar yayınladınıız su cİltleri Ma-i Lezlz ve Vakıf su defterleri olarak iki kısınıdır: 

Ma-i Lezlz Defterleri 

Daha önce yayımı tamamlanan ll Ma-i Lezlz Cildi 1786-1838 yılları arasını kapsamaktaydı. Su ile ilgili işlemler 
İstanbul'un dört kazasından Eyüp ve Haslar (Haviiss-ı refi'a) kadılığı tarafından yapılmaktaydı.  İşte elinizdeki ll Ma-i 
Leziz cildi bu kadılığın yaptığı işlemleri ihtiva etmektedir: 
ı (III) .  Eyüp ve Haslar kadılığın ın H.  1200-ı2 17/ M. ı 786-I 802 yıllarını kapsayan 2S8 rıo'lu defteri n ilk kısmını; 
2 (IV). Bu kadılığın H. 1206-12S6/ M. 179I-ı840 yıllarını kapsayan 2S8 no'lu defterin son kısmıyla H. 1208-12 10 /  M. 
ı 793-ı 796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin ilk kısmını; 
3 (VIII). Bu kadılığın H .  ı209-ı242/ M. 1794-1827 yıllarıııı kapsayan 280 no'lu defterin son kısmıyla H .  1209-12Sl/ M. 
179S -183S yıllarını kapsayan 28S no'lu defteri n tamamını ve H .  ı211-ı229/ M. 1796-1814 yıl larını kapsayan 293 no'lu 
defterinin i lk kısmını; 
4 (IX). Bu kadılığın H.  1212-1247/ M. 1797-1831 yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin  son kısmıyla H.  1214-1249/ M. 
1799-ı833 yıllarını kapsayan 299 no'lu defterin tamamını ve H.  12ı6-1231/ M. ı801-1816 yıl larını kapsayan 314 no'1u 
defterinin i lk kısmını;  
S (X). Bu kadılığın H.  1209-1216/ M. 179S-1802 yıllarını kapsayan 28S no'lu defterin bir kısmıyla H. 1216-12S2/ M. 
1801- ı837 yıl larını kapsayan 3 ı4 no'1u defter in son kısmını ve H .  ı2ı 8-1242/ M. 1803-ı826 yıllarını kapsayan 323 
no'lu defterinin ilk kısmını; 
6 (XV). Bu kadılığın H.  ı219-1224/ M. 1804-1809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son kısmıyla H. ı221-122S/ M. 
1806-ı810 yıllarını kapsayan 33ı no'lu defteriyle ve H. 1227-1228/ M. 1812-1813 yıllarını kapsayan 3Sl no'lu 
defterinin i lk kısmını; 
7 (XVI). Bu kadılığın H. 1228-12Sl/ M. 1813-1836 yıllarını kapsayan 3Sı no'lu defterin son kısmıyla ve H .  1232-12Sl/ 
M. 1817-1836 yıllarını kapsayan 367 no'lu defteri n i lk kısmını; 
8 (XVII). Bu kadılığın H. 1232-1246/ M. ı817-1830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin son kısmıyla 1232-12S2/ M. 
1817-1836 yıllarını kapsayan 37S rıo'lu defterin tamamını ve ı238-1249/ M. 1823-1838 yıl larını kapsayan 404 no'lu 
defterin ilk kısmını; 
9 (XVIII). Bu kadılığın H. ı232-12S2/ M. 1817-1836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin son kısmıyla ve H.  124l-
124S/ M. 182S-1829 yıllarını kapsayan 412 no'lu defterin i lk kısmını; 
10 (XIX). Bu kadılığın H .  1232/ M. 1817 ile H.  1244/ M. 1828 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 86.sahifesiyle H. 
124S-1246/ M. 1829-1830 yıllarını kapsayan 412 no'lu defteri, 
ll (XX). Bu kadılığın H. 1248/M. 1833 ile H. 12S3/ M. 1837 yıllarını kapsayan 439 no'lu defteri ihtiva etmektedir. 
Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası, özellikle nefs-i İstanbul denen Suriçi'ne Haslar bölgesinden 
suyollarıyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi yollarla el değiştirmesi konularıdır. Yine suların miktarı, 
kullanan kişiler ve su i le i lgil i  resmi görevliler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. 

Vakıf Su Defterleri 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan ve büyük bir ihtimalle Su nezfireti defterlerinden olan 37 adet 
vakıf su defterinden daha önce yayımladıklarımız şunlardır: 
1 (I). Hatt-ı hümfiyün (98S-12ı8/1S77-1804). 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 368 adet belgeden 
oluşmaktadır. 
2 (II). İlmühaber I (1084-1288/1673-1871). 2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup S76 adet belgeden 
oluşmaktadır. 
3 (V). İlmühaber II (1112-1287/1700-1871). 3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla S numaralı defterin baş kısmını ihtiva 
etmektedir. 
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4 (VI) .  İlmühaber III  ( 1 0 15- 1 3 1 7/1606- 1 90 1 ) . 5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı defterin tamamını ve 1 8  
numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 
5 (VII).  İ lmühaber IV ( 1 272- 1 344/ 1 856- 1 928). 1 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva etmektedir. 
6 (XI) .  Kırkçeşme suları I ( 1 207 - 1 34 1 / 1792- 1 925). 1 31 1  numaralı defteri n tamamını ihtiva etmektedir. 
7 (XII). Kırkçeşme suları I I  ( 1 226- 1 337/ 1 8 1 1 - 1 92 1 ) .  1 411 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
8 (XXI). Halkalı suları I ( 1290-131111873- 1 895). 24 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
9 (XXII). Halkalı suları II ( 1  178- 1 3301 1765-1 9 14) 15 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
1 0  (XXIII). Avrupa yakası suları I (997- 1 24611588- 1 830) Valide su yından Kop uz dcresine gelen müllıak sular, cild
i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 258. sahifesinin 1 2 1 31 1 5  Haziran 1798-4 Haziran 
ı 799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 
l l  (XXIV). Avrupa yakası suları II (985 - 1 257/ 1 577-ı842) yukardaki 8 numaralı defterin 1 082 / 1 0  Mayıs 1 67 1 -28 
Nisan 1 672 tarihli 259. sahifesinin 1 .  hükmünden yine İSKİ Arşivinde bulunan ve Cild-i sani başlığını taşıyan 5 ı ı 
(yazılı  405) sahifel ik 9 numaral ı  defterin 1 ı94 /8 Ocak-27 Aralık 1 780 tarihini taşıyan 16 .  sahifesinin 1. hükmüne kadar 
olan kısmını ihtiva etmektedir. 
12 (XXV). Avrupa yakası suları III (98 1 - 12461 1 574- 1 83 1 )  Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  (yazıl ı  405) sahifelik 9 
numaralı defteri n ı 0821 1 O Mayıs 1 67 1 -28 Nisan ı 672 tarihini taşıyan 16 .  sahifesinin 2. hükmünden sonuna kadar olan 
kısmını ihtiva etmektedir. 
1 3  (XXVI). Su yolcu I ( 1 1 29- 1 34ıl1717-1925) Ralı-ı abiJik defteri adını taşıyan ı92 (yazıl ı 1 1 2) salıifelik 1 0  
numaralı defterin tamamını ve 1 56 (yazıl ı  86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular nezareti ve bazı aslıab-ı mesalihin 
kuyfıdat defteri ' nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 
14 (XXVII). Elinizdeki Keşif defteri I ( 1 258- 1 278/1842-1862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik ı212 numaralı clefterin 
tamamını ihtiva etmektedir. 

Katmalar 

Katma kişilerin kendi buldukları veya topraklarından çıkan suyu ana suyoluna eklemeleridir. Bununla kişiler kendi 
evlerine de su bağlatma hakkına sahip oluyorlardı. 
Sular genellikle vakıf olduğu için bu vakıfların ve suyollarına kişiler tarafından Ayasofya, Kırkçeşme, Sultan B ayezid 
gibi suyollarına yapılan "katma"ların isimleri de kaydedilmiştir. Mesela Kırkçeşme sularının anagalerileri yapıldıktan 
sonra şehirdeki evine, vakfına veya hayratına su almak isteyenler, buldukları kaynaktan suyu bir künk boru ile getirerek 
anagaleri yanındaki bir masiağa bağlarlar. Bu kimselerin kattıkları suların debilerinin bir bölümü kendilerine verilir, 
diğeri de "hakk-ı mecra" olarak ana tesiste kalır. Kırkçeşme tesislerine 570 katma yapılmıştır.1 

El inizdeki ciltte Dikilitaş ve Feyzl Efendi katmaları zikredilmektedir. 
Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiş yerlerindeki "mahal"ler, suyolu köyleri2, kemerler, 
teraziler de kayıtlara geçmiştir. 
Yine suların miktarının tesbitinde kullanılan sırasıyla hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle adlı ölçü birimleri de 
belgelerde geçmektedir. 

Şuhfıdü'l-hai 

Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için yapılan oturumlarda 
şuhCıdü' l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri karışımı olan uzmanlar da bulunur. 
Şuhildü ' l  hal'e diğer İslam devletlerinde de rastlanır. İçlerinde zaman zaman i leri gelen hukukçuların da yer aldığı bu 
tür şahitler, mahkemeye gelen ihtilafın şahitleri değil ,  yargılamanın müşahitleridir. Davaların niteliklerine göre bu 
müşahitler değişir. Bazan eski kadıların, hatta kazaskerlerin burada görev almaları, konunun ne kadar önemsendiğini 
gösterir.3 

Bu ciltleri oluşturan hüccetlerin altlarında da şuhCıdu'l-hal'in isim ve ünvaniarı bulunmaktadır. Bunlar, söz konusu 
olan su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı rah-ı ab), ketbuda (kethuda-yı rah-ı ab), katip (katib-i rah-ı ab), halife 

1 Kazım Çeçen, istanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, istanbul, iSKi Yay., 1999, s. 68. 
2 Su kaynak, yol ve tesislerinin korunınası ve temiz tutulması için civar köyler vergi muafiyetleri karşılığında görevlendirilınişlerdi. 
Bkz. Köınürciyan-Andreasyan ( 1 988), Ere m ya Çelebi, i stanbul tarihi, XVII.Asırda İ stanbul, Tercüme ve tahşiye eden Hrand D. 
Andreasyan, Yeni notlarla yayıma hazırlayan Kevork Paınukciyan, İst., Eren Yay. s .  176. 
3 ŞühGdu'l-udCıl, udGlü'l-müsliınln de denen ve bölgenin ileri gelenleri ve konu ile ilgili uzmanları arasından seçilen ve genellikle beş
altı kişi civarında olan bu şahitler ınuhakeıneye veya karara bir şekilde müdahale etmezler sadece kadıların adil karar verınelerinde 
varlıklarıyla etkili olan bir gözleınci gurubu o luştururlar. Bu yönleriyle onlar, hakimin kararını etkileyen hatta bazan belirleyen 
jüriden farklıdırlar. Bkz. Mehmet Ak if Aydın, "Osmanlı'da hukuk", Osmanlı Devleti Tarihi, Ed. E. İ hsanoğlu içersinde, İst. 1999, 
s.399-400. 
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ünvanı da taşıyan çavuşlar (çavuş-ı rah-ı ilb), ilgili sultan su vakıflarının bölükbaşıları (serbölük) ve yine ilgili diğer su 
vakıflarının suyolcuları olan ustalar ile haderne vs.ünvanı taşıyan su yolcularıdır. 

Su sahipleri 

Su sahipleri (ashab-ı miyah veya erbab-ı ıniyilh) belgelerde bol miktarda geçmektedir. Bunlar dört kısma ayrılır. 
Birincisi kendisi tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edilen suyu yakınından geçen suyoluna bir mikdar su 
hakk-ı rrıecra olarak terk edip bulduğu suyu masurası başına o yolun tabi olduğu vakfa i.lhaken kendi evine veya 
emW.kine akıtır veya suyun tapusuna sahip olur. 
İkincisi kendisi tarafından kazılan kaynaklardan elde ettiği suyu yakınından geçen suyoluna hakk-ı mecril olarak bir 
mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirıniş olduğu çeşme veya sebll gibi hayratına akıtır. Fakat suyolunun tapusunu 
alınayıp hayrat olarak vakfeder. İdire-i müeccele vermeyip o suyolu vakfına mukataa verir. Bu kısımdan bazıları 
sularının fazlasını evlerine veya hamamma dahi akıtılmasını şart koşarlar. Bu tür su ancak belirtilen ev veya hamam ile 
beraber satılır. 
Üçüncüsü; kendisi tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hasıl olan suyu yakınında bulunan mecrfıya hakk-ı 
mecrilsını vererek hane, hamam ve sair emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 
Dördüncüsü; bend fazlası namıyla vaktiyle evkaf tarafından kaynak sularından veya fazla adıyla mütevellileri tarafından 
verilen sulardır ki sonraları bu uygulamanın su sıkıntısına neden olacağı anlaşıldığından bend fazlası ve diğer bir isimle 
su satılması yasaklanmıştı. 4 
Su sahipleri sularını satabildikleri ve kiralayabildikleri gibi miras olarak da bırakabiliyorlardı. Bunu, icare-i müeccele, 
mülk-i mi.iştera, kavramlarından ve defter-i kassam denen miras defterlerinden anlıyoruz. 
Roma imparatorları, Hadriyanus ( 1 17- 1 38), Büyük Konstantin (324-337), Valens (364-378), Theodosius I (379-395) ve 
B izans imparatorları Ji.istinyanus (527-565), Heraküyus (6 1 0-64 1 )  ile Andronikos Komnenos ( 1 1 83- 1 1 85)  İstanbul'un 
su meselesiyle aktif olarak ilgilenmişler ve suyolları ile bu yollardaki kemer gibi su tesislerinin ilk banilerini 
oluşturmuşlardır. 

Padişahlar ve Sultanlar 

Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesilesiyle bahsettikleri padişahlar; 
Sultan Ahmed Han I. ( 1603- 16 17) ,  Sultan Ahmed Han I I I .  ( 1703- 1730), Sultan Bayezld Han II. ( 148 1 - 1 5 12), 
Sultan Mahmud Han ı. ( 1730- 1754), Sultan Osman Han II. ( 16 18 - 1622), Sultan Süleyman Han I., Kanuni ( 1520- 1566), 

Çeşitli vesilelerle şu viiiide ve hanım Sultanlar zikredilmektedir: 
Atik Valide Sultan, Atiyye Sultan, 
Emine Sultan, Hadice Valide Sultan (IV. Mehmed'in annesi), 

Ayişe Sultan, Cığalzade, Hacce, 
Kaya Sultan, 

Mihrişah Valide Sultan (III. Selim'in annesi), Şah Sultan (Zal Mahmud Paşa zevcesi), Zeyneb Sulti'ın 

Sa(irazamlar 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar şunlardır: 
Ahmed Paşa, Gedik ( 1474- 1477; II. Mehıned devri) All Paşa, Heklmbaşızade, Hektmzadc, Heklmoğlı, ( 1732-

All Paşa, Silahdar, Çorlılı ( 1 706- 17 10; III. Ahmed devri) 
Davud Paşa ( 1482- 1497, II.Bayezid devri) 
İshak Paşa ( 1469- 1482, II .Mehmed ve II.Bayezid Devri), 
Mahmud Paşa ( 1453-1467; 1472- 1473; II .Mehmed devri), 
Mehmed Paşa, Ram!, ( 1703; II. Mustafa devri) 
Mustafa Paşa, Kara, Merzifonlu ( 1 676- 1683; IV. Mehmed devri) 

Mustafa Paşa, Koca ( 1 5 1 2; I. Selim devri) 
Sinan Paşa, Koca ( 1580- 1596; III. Murad ve III. Mehmed devirleri) 

1755, !.Mahmud ve llLOsman devirleri) 
Bayram Paşa ( 1 637- 1638; IV. Murad devri) 
Hüseyin Paşa, Amuca(zade) ( 1697- 1702; II. Mustafa devri), 
Muriid Paşa, Kuyucı ( 1 606- 16 1 1 ;  LAhmed devri) 
Mehmed Paşa, Cerrilh ( 1 598- 1599, III. Mehmed devri) 
Mesih Paşa ( 1499- 1501 ;  II.Bayezid devri), 
Mustafa Paşa, Kenıankeş, Kara ( 1 638, 1644; IV. Murad ve 
İ brahim devri) 
Ragıb Mehmed Paşa, Koca ( 1757- 1763; III . Mustafa devri) 
Siyavuş Paşa ( 1 65 1 ,  1656; IV. Mehıned devri) 

Elinizdeki ciltte Rumeli kazaskeri Azmizade Mustafa Efendi, Darussaade ağası Abcluttah Ağa ve Asakir-i 
hilssa ferlki Süleyman Paşa'dan bahsedilmektedir. 
Belgeler, su vesilesiyle H üdayl Aziz Mahmüd Efendi gibi önemli bir şeyh ile Eyüp hatibi Hacı Mustafa Efendi 'den 
bahsetmektedir. 

4 Nazım Bey, "İstanbul vi layeti Şehremaneti'ne evkafdan devr olunan sular", İstanbul Su Kül/iyatı, XIII, Vakıf Su Ta/ı/ille ri, 19 ve 20. 
yiizyı.lda İstanbul Suları, İ stanbul, iSKi Yay., 2000 içinde, s. 178.  



XIV VAKIF SU DEFrERLERi 1 SU KEŞiF  DEFrER İ  

Belgeler keşif, alım-satım (iştirft, mübaya'a, bey' u şirii), ferfığ v e  intikal, hibe, ihbar, istilıbiir, 'iciir v e  isti'car, istihkiiın, 

vekillet, kasiime, mülkname gibi işlemlerin hüccetlerle yapılıp mahkemelerin kayıtlarına geçtiğini teyit etmektedir. 
Satış bedeli (semen) için semen-i ma'lüm, semen-i ınakbüz, semen-i medfü' ve semen-i mis! gibi hukuki terimler 

kullanılmaktadır. 

Su nezareti 

Su teşkilatının en yüksek makamı Su nezaretidir. Bu nezaret 1835 yılında II.Mahnıut tarafından kurulmuş ve 1869 
tarihinde de Şehremaneti'ne devredilmiştir.5 Bu tarihe kadar sular ait olan vakfın mütevellisi tarafından yönetilmekte 

idi.6 
Sular vakıf şeklinde olduğu zaman da mütevelliler birer nazır'a bağlıydılar. Mütevelli resmi bir kamu 

görevlisi olarak vakıfla ilgili işlemler onun iznine (izn-i nıütevelll) bağlıdır ve verdiği ternessükle (ınütevelll temessüki) 

yapılır. 
Bunlardan belgelerele adı geçen neziiretlerin başında olan nazırlar sadr-ı a'zarn, şeyhülislam ve Diiru's-sa'iicle ile 
Bfıbü's-sa'iicle ağaları ile Biibüssaacle ağaları ile çeşitli kaclılardır.' Bunlardan başka clönemimizde Evkaf-ı hümiiyün 
nezaretinin kurulmuş ve çalışmakta olduğu belgelere yansımıştır. 

Genellikle ınusakkafat, müstağalliit, akarat denen gelir kaynaklarıyla, müllıakatı belirtilen suyolu vakıflarıyla eliğer 
vakıflar ve hayrat şunlardır: 
Anıuca H üseyin Paşa, Azınizade Mustafa Efendi, 
Cerrfıh Paşa, Çerkes Mehnıecl Ağa, 
Enıln-i ganeın, Gürci Mehıııcd Paşa, I-Ifıcı Beşir Ağa, 
Halil Paşa, Hüseyin Paşa, 
Mi 'nıfir bostan ı ,  Mihrişah Yiliide Sultan, 
Sinan Paşa, Sultan Bfiyezld, 
Süleyman Beğ. Slileynıaniyyc, 

Su nazırı 

Bayranı Paşa, 
Çariılı All Paşa, 
Hadlee Sultan, 
Karagöz Mehıııed Paşa, 
Ragıb Mehmecl Paşa, 
Sultan Süleyman, 
Vell Efendi, 

Bu dönemde de su işleriyle ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı veya Suyolcular 
nazırı görevlenclirilmişti. 

Suyolcular kethudaları 

Suyolcuları kethudaları su nazırının yardımcısı olarak görülebilecek olan üst görevlilerclir. Aslında kethudalık bir 
yardımcılık görevi olduğu kadar, devlet, vakıJlar ve esnaf ile ilgili yüksek dereceli bir görevclir. 

Suyolcu çavuşlan, katipleri 

Yine üst görevlilerden olan suyolcu çavuşlarına bazan halife (kalfa) dendiğini de öğreniyoruz. Ayrıca su hazinesi, 
çeşıne, maslak gibi su tesislerinden sorumlu halifeler vardır. 

Su yolcular katipleri; su nazırı, su yolcular kethudası, su yolcular çavuşları gibi Su nezaretinin merkezi unsurlarındandır. 

Vakıflar sulanıı düzenli akışı için su nazırı na bağlı olarak çalışan suyolcular (riih-ı ftbl) ta 'y!n ve burılann hizmetlerine 

karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına böllikbaşı (serböllik), diğer vakıfların 
su yolcularına usta denir.' 

5 Suyun idaresi Şehreıııaneti'ne, ı::ımirat ve sairesi ele mlilga Evkilf Nezareti'ne ait idi. B ir su nazırı, bir baş k:.ıt ib, iki katib ve suyo!CLı 
ustalarından her iki senede bir seç i l ir dört aclccl keşf memuru, müteaclclicl korucu, çavuş, bencl muhafızı ile her suyolunun bir 
böllikbaşısı: su yolcu veya kal fa ve çıraklarından mürekkeb idi. Bkz. Nazım Bey, s. ı 77. 
ı252 tarihine gelinceye kadar su evkafıııııı işleri nıütevelliler, cabller, özel nazırlar tarafından göriilürclü. Bu tarihte Evkiif 
Nez5.reti 'nin teşkili Uzerine Su nezfireti ,  Evkafa bağlanmış ise ele 1293 Belee l iye Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve ı 297 tarihinele 
yapılan düzenlemeyle bir su nazırı, bir başkat ip. iki ikinci kat ip (refik) ,  dört keş if  memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki bend muhafızı 
ve bir oclacıclan oluşmuştu. Bu nezaretin  vazifesi Dersaadet (İstanbul suriçi) ve B ilad-ı seluse'ye (Eyiip ve Haslar, Galata ve Üskliclar) 
ci'iri bütün suların taksimatı ve benellerle su ıııecrfıların ın muhafazası ve yangın vukuunda ycteı: l i  su bulundurulması ve suyollarınııı 
taıııiri, temizliği ve suyolcul::ırının kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkfıf ve gerek eliğer 
kurunılardan Jıavalc alıınan evrfıkın işleme konulması, fcrağ ve int ikal gibi  işleınierden elde edi len gelirler in kaydı 1·c hesapların 
düzenlenmesiyle Şelıremfıneti veznesine tesl imi ve olayların i ncelenmesi ve kaydı ve tamirat ve inşaat Jıarcaınalarının masura 
it ibariyle mütevell i  ve sahiplerine dağıtılması gibi hususlardan ib::ıretti. Bkz. Osman Nuri Ergin,  "Vesait-i itfiliyycden istanbul suları", 
istanbul Su Kül/iyati, Xl//, Va/.:!{ Su Tahlil/eri, 19 ve 20. yüzyılda İstanbul Suları iç inde, s. ı 29. Hata! Yer imi taııınılaıımanıış. 
• Nazım Bey, s. ı 78. 
7 Çeşitli devlet kurunılarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır linvanıııa sahiptirler: Baruthane-i amire, Darbhane-i amire, 
HumbaraJıane-i amire, Tophane-i amire, Cebehfıne-i amire, Hareıneyn evkiifı, Su, Hububat, Zahlre, Fi l i be ve M icli l l i  nazıriarı gibi. 



İ STANBUL SU KÜLLİYATI 

Belgelerde usta ünvanıyla belirtilen vakıf su yolcuları şunlardır: 

Beğlik, 
Yedikulle, 

Hekimoğlı, Kuınkapu nişancı, 

Dönem içinde görev yapan bölükbaşı ünvanlı suyolcular şunlardır: 
EyyCıb, Fatih, Sultan Ahmed, Sülcymaniyye, 

xv 

Taksim, 

Toplumsal görevlerin bir hizmet olarak telakki edilmesi bir gelenektir. Başçukadarlık, kahvecibaşılık, Kapı çukadarlığı, 
mfıbeynci l ik hıdmetleri gibi. Yine suyolculuk ta bir "hıdmet" olarak telakki edildiği ve "hıdmet"lere ayrıldığı gibi 
buralarda görevli suyolcular genel olarak "hademe" (hizmetl i) ünvanıyla da anılırlar. 

Suyolculuk faal iyetleri "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevl i, bölükbaşılar dışındaki suyolcuları, 
"hademe" (hizmeti i )  ve usta ünvanıyla fakat genell ikle sadece suyolcu olarak geçmektedirler. Başlıcaları şunlardır: 

AhCırkapu, 
Gedik Paşa, 
Mahmud Paşa, 
Yedikulle, 

Su yolları 

Aksaray, 
1-Ieklnıoğlı, 
Mekteb-i Tıbbiyye, 
Yenicami ' 

Ayvansadly, 
İ stanbul ağası, 
Tahtakal 'a, 

Beğlik, 
Köpr i l i ,  
Topkapu, 

Çukurçeşnıe, 
Lalel i ,  
Turunçl ı ,  

İstanbul Suriçi'ni besleyen su tesisleri Halkalı su yolları ( 1453- 1 755),  Kırkçeşme su yolları (1554- 1563)" ile ve hayır 
sahipleri tarafından vakıf olarak yaptırılan küçük su yollanndan oluşur. 

Halkalı suları 

Toplama havzası, surdışının batı ve kuzeybatısında bulunan Halkalı ve Cebeci köyleri arasındaki Avasköyü, 
Çıfıtburgaz, Davutpaşa ve Çicoz çiftliği (Taşlıtarla) bölgesidir. Halkalı suları kaynaklardan çıkan ve bu kaynakları da 
temiz olan sulardır ve şehre künkler veya borulada kapalı bir şekilde ve temiz olarak getiril irler. 

XVIII. yüzyıla kadar sürekli olarak genişletilen Halkalı suyollannın başlıca kolları Fatih, Turunçluk, Şadırvan (II. 
Mehmed), Mahmud Paşa, II. Bayezid, Atik All Paşa, Koca Mustafa Paşa, Ebussuud ( 1 545- 1 574), Süleymaniye, 
Mihrimalı ( 1565), Cerrah Paşa, I. Ahmet, Saray (IV. Murad), Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa, 
Hekimoğlu Ali Paşa, Beyl ik (I. Mahmud), Nur-ı Osmaniye (Ayvalıdere, III. Osman), Laleli (III. Mustafa) suyollarıdır. 
Bunların dışında Kışlalar, Topkapı çeşmesi ve Azadlı baruthanesine akıtılan sular surdışındadır. 10 

·'Osman Nuri Ergin, s. l 28. 
9 İ stanbul'a giren sular iki kısım olup biri Kırkçeşme denilen bend suları diğeri Halkal ı  tabir olunur kaynak sularıclır. Kırkçeşme 
suyolları Osmanl ı  döneminele yapılan en öneml i  su tesisidir. B u  tesis ilkin Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılnı ıştı. Fetihten 
sonra 50 000 civarındaki şehir nüfusunun sarnıçlardan sağlamaya çalıştığı su ihtiyaçlarını tamamen gidermek için Roma imparatoru 
I.Theoclosius (379-395) tarafı ııdan yaptınldığı kabul edilen ve Belgrat orınanlarındaki suları İstanbul suriçine akıtan tesislerin 
onarılınası ve yeni su yollarının yapılınası eınredildi .  Bu şekilde Cebeciköy'den Bozdoğan kemerine kadarki 25 kın. uzunluğundaki 
isale hattı yenielen yapılırınışçasına tamir edildi ve bu hat üzerindeki 2 ı  adet kemer yeniden yaptın ldı. Ayrıca Suriçi'ndeki bölüm de 
tamir edilerek Bozdoğan kemeri [Roma imparatoru Valens (364-378) tarafından yaptınldığı için Valens kemeri diye de adlandırıl ır) 
altıııdaki Gazanfer Ağa medresesinden Haliç'e doğru yaptırı lan çeşnıelere (Kırkçeşmc) su akıtıldı. Sonraları Sinan tarafından 
yapılan ve Kağıthane deresinelen başlayan su yolu tesislerine de Kırkçeşıne denildi. 
M imar S inan eski Roma su tesisi kalıntilarım izleyerek Kırkçeşme suyolları tesisini 1554- 1 563 arasında yenielen yaptı ve genişletti . 
Tesisin Cebeciköy i le İstanbul arasındaki kısmı daha önce Fatih tarafından yaptırılınıştı. Sinan tarafından yapılan bölüm başlangıçta 
Kağıthane suyu diye anıldı. 
Kırkçeşme suları için 22, Halkalı, Beyoğlu ve Boğaziçi, Üsküdar'a cari kaynak ve Beyoğlu'na cari Taksim elenilen bend suyu da dahil 
olmak üzre 36 hizmet oluşturulmuştur. Her bir hizmetin bir suyolcusu olup bazılarının hizmetleri çok olduğundan yanlarında bir veya 
iki suyolcu kalfası vardır. Kırkçeşme suyu Eyüp, Yenikubbe'den arazinin o luşumuna göre dolaşarak Eğrikapı'da Savaklar kubbesine 
kadar gelir. Buradan Kırkçeşme'de Destgahcılar taksim mahalline ve oradan da Ayasofya meydanındaki son taksim malıalline gelir. 
Yenikubbe'den Eyüp ve civarı lıayratına aid su ayrıldıktan sonra Eğrikapı taksim mahal l ine yakın bir malıaldeki maslakelan Zal 
Mahmud Paşa ve Ayvansaray cilıetlcri ııe tefrik ve i sale olunur. Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu Edirnekapı'yı delme 
ınecra ile geçerek Sulukule, Yenibahçe, Şelıremini, Taşkasap, Haseki hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taratlarından 
Sulunıanastır'a kadar salma mecrii i le gidip oradan künk i l e  Yedikule'ye kadar cari ve güzergahlarındaki hayrata su isille eder. Fatih'in 
yaptırdığı Kırkçeşıne ! 943 yı l ında Atatürk bulvarının açılışı sırasında ortadan kaldırıldı. Bkz. Gal ib  Ata, " İstanbul evkaf sulan", 
İstanbul Su Külliyatı, X !ll. Vakif Su Tah/i Ileri, 19 ve 20. yüzyılda İstanbul Suları içinde, s .  ı s ı ;  Çeçen, s .  24-25. Ayrıca bkz. Nazım, 
s. l70, 1 9 1  
10 Halkalı suları, Halkalı ilc Cebeciköy arasındaki alandan gelir. Bu suyolları ı453 i le 1 755 yı l ları arasında padişalılar ve devlet 
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İstanbul'un yüksek semtlerinin içme suyunu Halkalı suları sağlarken, Kırkçeşme suları Eyüp ile suriçinin daha alçakta 
olan yerlerini besler.11 
İstanbul' un büyük külliyelerinin suları bu tesislerden sağlanırdı. Bu suların şehre ulaşımı katmalarla genişleyerek 
kemerlerle gerçekleştirildi. Halkalı suyaUarının üzerindeki irili ufaklı çok sayıdaki su kemerinin en önemlileri Beylik ve 
Süleymaniye isale hatttı üzerinde Roma döneminden kalan Mn'zGlkemer ile B ozdoğan (Valens) kemeri, Sinan ' ın  
yaptığı Avasköy kemeri (Tekkekemer, Yılanl ıkemer, Atışalanı), Al i  Paşa kemeri (Çiftekemer, Şirinkemer, XVIII-XIX. 
yüzyıl yapısı olması muhtemeldir), Kumrulukemer ( 1 00. yıl mahallesi), Turunçluk kemeri (Günümüzde mevcut 
değildir), Kahveci kemeri (Cebeci köyü yakınındadır) ve Paşa kemeridir.12 

Kırkçeşme suları 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan 'a  yaptırılmıştır. Belgrat ormanlarından kaynaklanan bu şebeke 
Kağıthane ve Alibey derelerinin üzerindeki bentler ile beslenmekteydi . 
Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi 
üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, 1 620), Büyükbend ve Kirazlıbenddir. Bu bendler Bahçeköy civarındadır. 
Kırkçeşme suları Kağıthane deresini Uzunkemer (Sultan Süleyman kemeri) ve Kovukkemer (Eğrikemer) ile aşar. İki 
kemer arasında Kemerbuı·gaz bulunmaktadır. Her iki kol II. Osman ' ın  yaptırdığı B aşhavuzda birleştikten sonra 
Maviova kemeri ile de Alibey deresini aşar. 
Kırkçeşme tesisleri üzerinde, i lk dördünün Sinan tarafından yapıldığı kesin olan, iki veya üç katlı abidevi beş kemer 
vardır: Yukarda belirtilen Mağlova veya Maviova kemeri (Muallak kemer), Uzunkemer, Güzelcekemer 
(Gözlücekemer), Kovukkemer (Bir bölümünün Roma döneminden kalma ihtimali büyüktür) ve Paşa kemeri. Bunların 
dışında olup tek katlı olmakla birlikte önemli kemerler vardır: Ayvad kemeri, Kurt kemeri, Karakeıner, B alıklıkemer ve 
Valide keıneri./J 
III. Ahmed' in  yaptırdığı beş bendin sularını ulaştıran bu kemerler yanında Deliklitaş, Aziz Paşa, Cebeci, Arpacı, Viran, 
Kumrulu, Sarı Süleyman, Çavuşköy, Suludere, Uzunkoltuk, Çiftekemer gibi küçük kemerlerle Kırkçeşme şebekesi 
zenginleşir. 
Kırkçeşıne şebekesinin bend ve kemerlerınden başka birçok su ızgaraları ve havuzları vardır. Bunların başlıcaları Paşa 
deresi ,  Ayvad deresi, Bakrac deresi ve Ortadere üzerindeki Başhavuz, Çiftehavuz ve B alıklıhavuzdur. 
Kırkçeşme suları derelerdeki ve benllerdeki suları şehre isale eden yüzey suları olduğundan kirlenme ve hastalık yapma 
ihtimalleri yüksekti. 
Kırkçeşme şebekesi ,  Halkalı gibi, 1 930'dan itibaren kapatılınaya başlanmış ve bu tesisler, bunlardan beslenen 
çeşınelerle birlikte yokolmaya terkedilmiştir.14 

Taksim (Bahçeköy) suları 

Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Beşiktaş ve Ortaköy' de yerleşimin artması sonucu bu bölgelerin su ihtiyacının 
giderilmesi amacıyla III. Ahmed döneminden itibaren B ahçeköy'den su getirilmesi teşebbüslerine girişildi. XVIII. 
yüzyılın ortalarında I. Mahmud'un emriyle kemerler yeni bendierin ilavesiyle tamir edildiler. Aynı dönemde, 1 73 1  de 
Taksim suyu tesisleri tamamlanarak devreye girdi . .  Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıklı ' ya kadar, 
Bahçeköy ve Balaban köyleri civarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli i lavelerle tesis 1 839 yılında son şeklini aldı.15 

Bu şebeke içinde B ahçeköyü kemeri, Topuzlu bend (I. Mahmut tarafından 1 750 yılında Kağıthane deresinin 
Acıelma koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Valide bendi (III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan 
tarafından 1 796 yılnda yine Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Arabacı mandırası deresinin doğu kolu 
üzerinde kurulmuştur), Sultan Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, II.Mahmud tarafından 1 839 yılında Arabacı 
mandırası deresinin batı kolu üzerinde yaptırılmıştır) gibi eserler bulunmaktadır. 1 832 yılında bentlerin temizlendiğini 
biliyoruz. 

adamları tarafından yaptırılmıştır. Bunlar başlangıçta 17 bağımsız isale hattından ibaret iken Mahmut Paşa ve Laleli (III.Mustafa) 
isaJelerinin birleşmesiyle sonradan 16 hatta i nınişti. Bkz. Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 1 2 1 - 179, ayrı yazar "XVI. 
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri " ,  Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu, 16. yiizyıl Teknolojisi, İstanbul, iSKi  
Yay., 1999 içinde, s. 25 .  
1 1  Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 100. 
12 Çeçen, aynı eser, s. 1 80- 1 84; Aynı yazar, Halkalı Suları, İst. I 99 1 ve Il. Bayezid su yolu haritaları, İ st. l 997. 
13 Çeçen, İstanbul 'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 70-86 ve "XVI.  yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda yapılan su tesisleri", s. 40-
4 1 .  
14 Bu konuda bkz.Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşıne tesisleri, İst. l 988.  
15 Çeçen, İstanbul ' un Osmanlı Dönemi Su yolları, s .25 1 -253. 
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Şebeke içinde Harbiye ve Taksim maksemleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayın maksemi gibi yer altı maksemieri, 
maslaklar, teraziler, hazneler, çeşme, sebil ve şadırvan lar vardır. Azapkapı ' daki Saliha Sultan, Dalınabahçedeki 
Mehmet Emin Ağa çeşme-sebilleri, Tophane' deki !.Mahmud, Kabataştaki Hekimoğlu Ali Paşa, Maçka'daki Bezmialem 
Valiele Sultan çeşmeleri i le yine Tophane'deki Kılıç Ali ve Nüzhetiye camileri şadırvanları bu şebekeye dahildir. Ana 
hattı Beyoğlu olan şebekenin Yeniköy, Boyacıköyü-Emirgan, Rumelihisarı, Bebek-Amavutköyü, Ortaköy, Yıldız, Şişli
Kurtuluş ci van, Beşikteş, Fındıklı-Tophane, Kasımpaşa kolları vardır.16 
Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden beslenen Kırkçeşme suları gibi yüzey sularıdır ve kirlenme 
tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullanı lmaları mahzurlu olabilir. Bu yüzden Il. Abdülhamit şehre kaliteli 
içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini gerçekleştirdi ( 1 898- 1 902).17 
İstanbul'un Suriçi, Eyüp ve Galata kazalarını besleyen su tesisleri bunlardır. 

Üsküdar suları 

Üsküdar suları hemen hemen tamamen Osmanlıların eseridir. Üsküdar' ın su ihtiyacı eskiden kalan birkaç ayazmanın 
dışında 6 tanesi hanım sultanların olmak üzere Çaınlıca tepelerinin eteklerinden elele eeli len kaynakların toplanmasıyla 
elele eelilen 3- 1 5  kın. uzunluğunda en az 18 suyolundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimah Sultfm (iki tane), Solak 
Sinan, Atik Valide (NGrbanG Vfrliele Sultan), Mahpeyker (Kösem) Valide Sultan (Çinili), Emetullah Valide Sultan 
(Cedit Valiele), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdfrl, Arslan Ağa, Selami Ali Efendi, Kapıağası Yakub 
Ağa, Hacı Hal i l  Efeneli (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, III .  Mustafa (Ayazma), Selimiye 
(III.Selim), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları belirtilebilir.18 
Bütün bunlar Çamlıca'ların sularını Üsküdar'a iletirler. Ayrıca Kayışdağı'ndan kaynaklananlar yanında küçük suyolları 
da vardır. Bugün su yollarının hemen hiçbirisi kalmadığı gibi çeşmeler de tahrip edilıniştir.19 

Hamidiye suları 

Bunlardan başka Abdülhamid I I .  tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak üzere Keınerburgaz ile Cendere 
arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi 
oluşturuldu ( 1 902).10 
Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme ( 1553) ,  sebil ve hamam 
yapılmıştır. Önemli bir kısmı abiele vasfında olan bu eserler de gerek ilgisizlik, gerek "imar" ve gerekse "müteahhitl ik" 
faaliyetleri i le ya yokedi lmi ş  veya işlevsiz bırakılmışlardır. Vakıf esasına dayanan tarihi su şebekeleri yerlerini XIX. 
yüzyılın sonlarından itibaren suyun şehre Terkos gibi civar göllerden barajlar yoluyla nakli şeklinde oluşturulan resmi 
şebekelere bırakmıştır.ıı 

Su dağıtımı 

Şehre su dağıtımı h ilal, çuvaldız, ınasura, kamış, lüle denen ölçü birimlerine göre savak, ınakseın veya taksim denen 
merkezler yoluyla yapılıyordu. Bunlardan Eğrikapı savağı ile bugünkü Taksim semtine i smini veren Galata-Beyoğlu 
maksemi en tanınmışlarıdır. 

Sarnıçlar 

İstanbul kuşatınaları sırasında şehre su getiren tesisler tahrip edildiğinden, Roma döneminin sonlanndan itibaren açık ve 
kapalı samıçlar yapılmıştır. Açık sarnıçlar zamanla toprakla dolmuştur Bugün bunların yerinde çeşitli "çukurbostan"lar 
vardır. Kapalı samıçiarın en büyüğü, Justinianus (527-569) zamanında yaptırılan Yerebatan (Basilica) samıcıdır. 
Bundan başka B üyük Konstantinus (330) döneminde yaptırılan Sultanahmet' teki B inbirdirek (Philoxene), Theodosius I I  
(408-450) tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı), Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), Hagios Makios (Aitımermer) 
samıçiarı belirtilebil ir.ıı Belgelerden bazı samıçiarın kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Bunların yanında şehrin muhtelif yerlerine su haznesi denen su depoları yapılmıştır. 

16 Bu konuda bkz. Naci Yüngül ,  Taksim suyu tesisleri, İst. 1957. 
17 Çeçen, aynı eser, s.3 1 5-3 16 .  
18 Çeçen, aynı eser, s. 1 97-237. 
19 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, i st. l 99 1 .  
10 Bu konuda bkz. Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst. l992. 
ıı Bu konudaa ayrıntılı bilgi için bkz. Semavl Eyice, "İstanbul (Tarihi eserler, Galata)", İs lam Ansiklopedisi, V/2 ve Çeçen, 
istanbul' da Osmanlı devrindeki su tesisleri, İst. l 984. 
ıı Çeçen, istanbul 'un Osmanlı Dönemi Su yolları, s. 23-27; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 75 .  
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Künkler 

Belgeler şehir içi isale hatlarının lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesi içersinde künklerle ve genellikle 

kurşun borularla yapıldığını kaydetmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ta çömlekci ve künkci ustalarından da 
bahsedi l ınektedir. 
Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullanılırlar. Belirtilen künk türleri şunlardır: 
altı parmak, altı pul luk, Arnabud, birerlik, on iki parmak, 
oıı sekiz parmak, Paşa, yedi parmak, yiğirmi  dört parmak, 

Belgelerde çok geçen küııkleı.ı3 az bir basınca dayanabilirler. Bununla birlikte fazla basıncın künkü patiatmaması için 

su terazileri yapılmıştır.,_, Bunlar hakkında ilerde bilgi verilecektir. 

Suyollarında eskiden kullanılan yerli kurşun borular çekme boru olmayıp kurşun levhaların birbirleri üzerine 

sarılmalarıyla bu sanatta ınahir olan ustalar tarafırdan yapılırdı, Sonraları Avrupadan ithal edilen fazla basınca 

dayanıklı çekme kurşun borular kullandrnıştır25 

Bu ciltte istanbulu besleyen sular ve suyolları şu şekilde kaydedilmiştir: 
Ayasofya cami ' i ,  ayazma suları, Beğlik Hal bl ı Beğlik, 
Davüd Paşa mahkemesi, Eyyüb efi mi ' i ,  Fatih, Ffıtilı vakfı, Hadlee Sultan, 
l lavzlı hanımfımı (Kumkapı), I-leklmoğlı All Paşa. katma, Kırkçeşme, 
Sinan Paşa, Sul tan Bayezid, Sultan Osman, Sultan Süleyman, 
Süleymiiniyye, Taksim, Viilide, 

Cerrah Paşa, 
Halkalı Malımüd Paşa, 
Malımüd Paşa-yı Veli, 
Süleyman Paşa, 

Suyollarınııı ınecra kollarının belirli noktalarında yapılan hücrelere meslek veya maslak denir. Bu hücreler su 
miktarlarını tesbite yararlar. Yine bu meslekler tıkanıklıkların kontrol edilmesini ve tesislerin kolaylıkla tamir 
edilmesini sağlarlar. Suların geçtiği meslekler şunlardır: 
Alım�d Ketlıudfı, 
ana, B ağlarbaşı (Üsküdar), 
Cihangir, Çaıal (Bulgurlu, Üsküdar), 
Çukurçeşnıe, Eğritop, 
Harınanlık (Üsküdar), Hfısfurun (Topkapı), 
Karaca Ahmed (Üsküdar), Kunıl ı ,  Kumluk, 
Küçük yatakbaşı (Paşabahçe). Nühkuyusı (Üsklidar), 
Şühinci, Tahtaminare (Edirnekapı), 
Tiınurk:ıpu, Uçar (Cebeci), 
Yatakbaşı (Beylerbeyi) ,  Yatakbaşı (Cihangir), 
Yatakbaşı (Göksu), Yatakbaşı (Karta!), 
Yatakbaşı (Sofular), Yatakbaşı (Üsküdar), 

Meslek yerine galat olarak maslak ta denmektedir. 
bahsedilmektedir. 
Ana su yollarından ayrılan kollardan zikredilenler şunlardır: 
Ayazma, Çınar (Cebeci) ,  
Kaı·ka, Kireç ocağı (Cebcci), 

Bayram Paşa bostilnı, 
Çayırağzı (Topçular), 
Emirler (Yedikule), 
İmdad (Bayrampaşa), 
Kumluk (Paşabahçe), 
Seddbaşı (Cebeci), 
Taşcılar (Üsküdar), 
Yatakbaşı (Aksaray) ,  
Yatakbaşı (Edirnekapı), 
Yatakbaşı (Paşabahçe), 

Bu ciltte sıra maslaklarla Yularlı masiaktan 

Kal fa, 

Bu listede yer alan su yolları arasında Halkalı ile Kanun! Sultan Süleyman adına Mi 'mar S inan tarafından yapılan 

Kırkçeşme suyolları dışındakiler ana su yolu değildir. Bunlar ya ana su yoluna iltihak eden daha küçük suyollarıdırlar 

ve yaptıran hayır sahibinin adıyla anılırlar veya ulaştıkları çeşme ve caıni yada geçtikleri kemer adıyla anılırlar. 

Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana suyolu şebekesine'6 Ebu'l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Saray-ı 

23 K linkler genel l ik le iç çapları tarafından bel irlenen büyüklükleri i le  tanımlanırlar. Klinklerin iç çapları bir  mi ' mar arşınının 
(0.757738 m.) y i rmidörtte biri o lan parmak (0.03 1 572 m . )  kavramı i le  i fade edi l i r. Buna göre k linkler Yediparmak (22, 1 cm.), 
Aluparmak ( 1 8, 94 cm.), Paşa künkü, Eski bir l ik, Arnavut küııkü türlerine ayrılırlar. Bkz. Ergin ,  s .  1 35 ;  Çeçen, aynı eser, s. 122. 
Belgelerde künk türlerine Fcsi ldi( 'l) ve Süleymfıniyye gibi türler eklenmektedir. 
u Çeçen, aynı eser, s. 1 22.  
ı ;  Ergin, s. 135;  Çeçen, aynı eser, s. 1 23 .  
2 6  Kırkçeşme suyol ların ın  Doğu kolu üzerinde, en önemli leri Paşa kemeri ve Kovukkemer olmak üzere, 6 kemer vardır. Tesis 
tamamlandıktan sonra y ine Doğu kolu üzerinde Topuz bendi (Karanlıkbent), Büyükbent ve Kirazlıbent yaptırılmıştır. Kuzey kolu 
üzerinde de Uzunkemer başta olmak üzere liç kemer vardır. Bu  kol üzerinde de Ayvad bendi yaptınlarak şehre verilen su 
arttırı lmıştır. İki kol da Başhavuz denen dairesel bir  havuzda birleşir. Başhavuz'dan çıkan ana !ağını (galeri) Al ibey deresini Mağlova 
kemerini n üzerinde geçer. Sonra da Güzelcekemer üzerinden ve Fatih zamanında yapı lan 21 küçük kemeri geçerek Eğrikapı 
maksemi ne ulaşır. Burada debi ler ölçüldlikten sonra iki ayrı yöne giden lağıın (galeri) i le şehre girer ve künklerle camilere ve 
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cedld, Sul tan Ahmed, Sultan B ayezld17, Sultan Selim, Süleymaniyye28 ve Turunçluk suyo l ları29 veya i sa le hatları ı 6 
bağımsız su yolundan oluşan Halkalı ana su yolu şebekesine dah i ldir.311 

Lağınılar: 

Su ve su yol ları, lağıın (galeri) ve kanavat denen 
toplandığı bu lağımlar belgelerde belirti l mişt ir: 
Asım Erendi (Ruınelihisarı), Ayişe Sultan kolı ana, 
Cerri\h Paşa vakfı , Çayırağzı (Topçular), 
Kırkçeşme suyı, Taksim suyı, 

yeraltı kanal şebekesiyle kente ulaşmaktadır. Suların 

Balatl ı, 
katma, 
Uzun (Bulgurlu), 

Su yol lan Süleyman! ve Ceneviz !ağını olarak i ki k ıs ımdır. B irinci kısmı Sul tan Süleyman'ın 1 525'de kurdurduğu büyük 
kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşi t l i  kol larıyla birl ikte Ayvad ve B elgrad yönlerinden 
gelen ve Cebeci köyü b izasındaki Güzelcekemer'e kadar uzanan ve altı saate yakın uzunluğu olan kısmıdır .  İkincisi yani 
Ceneviz lağnıı denen eski kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isfıle eden eski yoldur. 31 
Bu suyollarını besleyen dereler ve bulundukları vadiler i l e mahal ler de şu şekilde kaydedi lmiştir: 
Arabacı (Paşabahçe), Ayvalı, Büyük Çamlıca, 
Cimri, Çaınlıca, Çamurl ı ,  
Çengelköyi ,  Deveoğlı (Paşabahçe, Emirler (Meıris, Küçükköy), 
Fındıklı, Haslb Paşa mandıra, Karka, 
Kaya Sultan, Koyun, Otak (Göksu), 
Seyyid Ahmed, Vfil ide,  

Su tesisleri 

Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, nıaksemler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, savaklar, bacalar, Beyoğlu 
yani Taksim hazinesi gibi su hazineleri önemli su tesislerindendir. 

Kırkçeşme tesis leri 1 563 y ı lında tamamlandığında bugünkü bentler yoktu. Yaln ız  bir bent veya bağlama 
vardı. Sulann bol o lduğu zamanlarda suyu depo eelerek yaz aylarında kul lanabi lmek iç in  sonradan kol ların başına 4 bent 
yapı lmışt ır. Bunlar Karanlıkbeni (Topuz bendi, Körnürci bendi, II. Osman bendi ,  1 620), Büyükbent (Bend- i  keblr, 
Belgrat bendi ,  Roma devrinden kaldığı sanı lan bu bent l563 ' te Kanuni döneminde tamir edildiği sanı lmaktadır. Bugüne 
kalan be nt l 724 y ı l ında I I I .  Ahmet döneminele yapı lmış  ve 1 748' ele I. Mahmut i l e  1 900' da II. Abdül hamit clöııenılerincle 
onarı l nı ıştır), Kirazlıbent (II. Mahmut, 1 8 1 8) ,  ve Ayvad bendi (III.Mustafa, l 765)clir.31 

Taksim suların ı ıı bentleri Kağıthane eleresine kat ı lan Acıelma deresinin kol ları üzerinde kurulmuştur. 
Bunlardan Topuzlubent (I. M ah mut, 1 750) Eskibağlar deresi, Valide (Mihrişah Sultan) bendi (III . Sel im 1 796) ve 

çeşmelere dağı l ır. B kz. Galib Ata, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 33-36; 
27 Sultan Bayezit ( 1 48 1 - 15 12 )  tarafından yaptı rı lmıştır. i sa le hattı Cebeci köy'ün 1 700 nı. Güneyinden başlar ve üç koldan oluşur. 
Güneye doğru devam eden anakola yol üzerindeki nıenbalar da katı l ı r. Çiçoz kubbesinden (Taşl ıtarla) önce tünele girer. Sonra 
Edirnekapı'nın 200 ın. güneyinde surların hendeğin i  bir köprü ile geçerek Mihrimah camii n i n  glineyinden şehre g irer. Fatih camiin in  
avlusundan sonra Bozdoğan kemerin in  lizcrinden geçerek Beyazıt meydanındaki kubbeye ulaşır. B u  isale hattının surlara kadarki 
uzunluğu l l  km. yi aşar. Son devir lerde Beyl ik  (I. Mahmut) suyu ile birleştiri lmiştir. XX. yüzyı l ın  başında tamamen harap olmadan 
önce şehirde 63 yere su verirdi ve deb i si 40 masura (260 metreküp/gün) idi. B kz. Çeçen, s. 25-27. 
ı.ı 1 550- 1557 yı l ları arasında yapılan Slileyınaniye kü l l iyesine ve Şchzade camii ne gerekl i  suyu sağlamak için Kanuni Sultan 
Sü leyman'ın vakfı o larak yaptırı lmıştır. Bu tesisten y ine Kanuni 'nin vakfı olan 24 çeşıneyle bir l ikte çeşit l i  bina ve çeşmelerc de su 
veri l i r. Haslar bölgesinden gelen Aypah kolu Mahmudiye'n in  güneyindeki bir kaynakdan başl ayarak kuzeyde Bendenice (Uzunova) 
deres in i  Ma'zui kemerin in üzerinden geçer. Doğuya yönelen isalc hattı Atışalanı'da kalan esk i Mliderris köyünı.lcki (Metris ç ift l iği ) 
kemerden ve daha sonra i ri l i  ufaklı b irçok kemerden geçer. Kuzeyden gelen diğer kol olan Çınarlı kolu ayn ı  adı taşıyan buglin 
Habiplcr denen yerdeki kaynakdan çıkarak Cebeci köy'ün 750 m. glineybatısıııdan itibaren b irçok kemer ve Taşiağınıdan (Sultan 
Slileyınan Taş !ağını olarak ta geçer) ve 1 790 yı l ında yapılan Ali Paşa kemerinden geçerek Aypah kolu ile Çiçoz ç i ft l iği nde 
(Taşlıtarla) b irieşlikten sonra Edirnekapı'nın 200 ın. kadar güneyinden Suriçine girer. Fatih camiin in  avlusunu ve Bozdoğan 
kemerini geçerek Süleymaniye kül l iyesine ulaşır. Süleyınfiniyye suyolunun toplam uzunluğu 52 kın. dir. Bkz. Çeçen, s. 27-32. 
29 Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırı lmıştır. 
30 Osman Nuri Ergin, s. 1 35-1 37; Gal ib Ata, s. 1 54- 1 55; Çeçen, s. 26. 
31 i brah im Edhem b. Said, " İstanbul suyol larıy la  bendierin in  ve mebanl-i nıüteferri 'a-i sairesinin huli\sa-i ahval-i tfırihiyye ve 
hazırası " ,  istanbul Su Kül l iyatı, XII I, Vakıf Su Tahl i lleri, 19 ve 20. ylizyılda İ stanbul Suları iç inde, s. 47. 
32 Çeçen, İstanbul 'un Osman l ı  Dönemi Suyolları, 68, 86- 1 00. 
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Sultan Mahmut bendi (Bend-i cedld, II .  Mahmut, 1839) ise Arabacı mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.'1 
(Ayrıca bu son Keşif defterinde Sa'ld Efendi (Bebek) mandırasından bahsedilmektedir) 

Suyailan üzerinde bulunan ve suyo!CLı dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlar şunlardır: 
Balıklı , Baş, Havz-ı keblr, 

Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad'4 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve B akracdere ve Ortadere havuzları Kırkçeşme suyumın 
güzergahı üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi Başhavuz'clur. Her kol un suları ayrı ayrı kendi havuzlarında 
süzüldükden sonra toptan bu havuzda birleşir ve burada son defa temizlenerek doğruca İstanbul'a akar ve maksemlere 
girer. Balıkl ıhavuz ise güzergah üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak sulan temiz bir şekilde 
toplamak için güzergah dışında tesis olunmuştur:15 
Iskara tabirinden, suyolcu ıstı lahında, suların süzülmesine mahsus resisat anlaşıl ıyor ise de bunlar suyu şişirip ınceraya 
sokup akıtmak üzre derelerin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş mecraları önüne yapılmış duvarlar olup gerçekte 
bunlara sedd (veya südde) demek daha doğrudur.16 Nitekim bazı belgelerde de ıskara bu anlamda kullanıl maktaydı. 

Belgelerde adı geçen kemerler şunlardır: 
Bozduğan, Divrikli Nu'man Paşa, 
Küçük (Küçükköy), Paşa, 
vıran, 

Es b pazarı, 
Şehzadebaşı, 

Ma'z(i], Bozdoğan (Valens), Karakemer ve Turunçluk kemerleri IV.  yüzyılda yapılan Roma kemerleridir. Ma'zGlkemer 
(Mazlumkemer) Halkalı sularının i lk  kemeridir. Fetihden sonra eski su yolları tamir edi lerek ve genişletilerek şehre su 
gelirilirken bu kemer üzerinden geçirilen Fatih suyu I .  Mahmud zamanında yapılan i lave ve tamirlerle Beylik suyu 
haline dönüştürül müştür. Yine 1557 yıl ında hizmete giren Süleymaniye suyailarının künkleri de bu kemerin üzerinden 
geçirilmiştir. Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesincledir 17 
Saraçhanebaşı '  ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus (1 1 7-138), tarafından yaptı rı! ıp Va! en s (364-378) tarafından da 
onartıldığı i leri sürülür. Bozdoğan kemeri Süleyman I. tarafından yeni lenmiş ve 1 697' de Mustafa II. tarafından cia tamir 
edilmiştir. Ma 'zGlkemer' den geçen galerin in  Bozdoğan kemerinden ele geçmiş ve her ikisinin ele aynı zamanda 
yapıl mış olması ihtimali büyüktür.1·' 
Karakemer (Cebeci),  XVI yüzyılda onarılarak Süleymaniye suyolunun Çınar kolu bu kemerden geçirilmiştir. 
"Derinmaslak önünde" olduğu belirtilen kemer halen taşacaklarının artıklan altında kaybol muştur.19 Çiço çiftliği 
(Taşl ı  tarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bilinen Turunçluk kemeri ise bugün mevcut deği ldir.40 

Bizans zamanından kalan ve Cebeciköyü civarından gelen eski suyolu (Ceneviz lağmı) Kanuni Sultan Süleyman'ın 
yaptırdığı yol ile Güzelcekemer'de birleşir. Başka bir deyişle Güzelcekemer üç suyolunun birleştiği mahaldir. Biri 
Başhavuz'dan gelen yol ; ikincisi Cebeciköyü'nden gelen yol ; üçüncüsü İstanbul yönünden gelen yol . Petnahor ve 
Burgaz köyleri arasındaki Uzuncakemer gibi bu Güzelcekemer de Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa edilmiştir. 
B izans imparatoru Aneironikos zamanından kalan Kovukkemer1 i le  Kanuni 'nin bu Uzunca ve Güzelcekemerleri 
Belgrad bendierin i  ası l  Kırkçeşme suyollanna ulaştıran mecra üzerinde tarihi ve güzel üç eser teşkil ederler!2 
Akyar (Cebeci, Küçükköy) kemeri Akyar deresinin bulunduğu vadideclir. Viriln kemeri Turunçluk su yı üzerindedir. 
Su dağıtım tesislerine kubbe denir. Bu önemli tesisler de belgelerde zikredilmektedir: 
Beğlik suyı, Çiço (Metris), İshak Paşa, 
Kı rkçeşme, Sulukulle, Süleymaniyye, 
Taksim (Beylerbeyi), Yeni (Eyüp), 

.u Çeçen, Aynı eser, 254-263. 
·" Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan Ili. Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir (Evhadüddiıı-Evhad
Ayvad). Evhadüddiıı deresi üzerinde ve yine o isim ile anılan koruluk içerisindedir: Bu mevki Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
ıskaralar üzerine alınmış olan Bakrac ve Orta derelerin bir saatlik mesafe kadar yukarısına gelir. Bend on altı arşın yüksekliğindedir. 
Galib Ata, s. 150. 
ıs İbrahim Edhem b. Said, s .  46-47. 
16 ibrcıhim Eelhem b. Said, s. 47. 
17 Çeçen, Halkalı suları, 199 1  ve İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları , s .  29 . 
.ı.•· Çeçen, s.30 . 
.ı� Çeçen, s.3 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 175. 
40 Çeçen, s.32. 
41 Kemerburgaz eğri kemeri de denir. Aııdronikos Komııenos ( 1 1 83-1 1 85) tarafından yaptırılmıştır. 
42 Galib Ata, s. 1 5  ı .  
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Maksemler de ana su dağıtımı kubbelerindendir. Bunlar, bir veya birkaç koldan gelen suyu çeşitli ınceralara taksim 
etmeye yarayan oda veya binalarclır. Büyüklü, küçüklü yedi sekiz taneclir. En önemlileri Eğrikapı maksemi , Taksim
Beyoğlu maksemi, Tophane maksemi ile Eyüp'te İslambey mahallesi 'ndeki Yenikubbe'dir. "1 
Kırkçeşme isale lağmı (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 i ri l i  ufakl ı  kemerelen geçtikten sonra ana dağıtım kubbesi oları 
Eğrikapı maksemine gelir. "' Buna Eğrikapı savağı"' da denir  ve bu belgelerele çok zikredilnıekteclir. 

Maksemlere taksim ele denil ir .  Bu ciltte beli rtilen maksem, Eğrikapı maksemi ile Ayasofya-i keblr ve ishfık 
Paşa takslmleridir. 
Su terazi leri de önemli su tesisleri ndendir. Bunlar bi leşik kaplar i lkesine göre çalışan basınç ayarlayıcı ve suyu ölçerek 
dağıtan kesik p iramit şeklindeki küçük kulelerdir. Su terazileri isalenin bazı bölgelerinde olabilecek fazla basıncın 
künkleri patiatmaması için yapılmışlardır. Bunların üzerindeki lüleler ise suyu ölçerek çeşitl i  yerlere sevketmeye yarar. 
Kırkçeşme suları yüzey suları oldukları için ana galeriele su terazisine ihtiyaç yoktur. Ancak ana galerielen ayrılan künk 
borular üzerinde su terazileri vardır. Şehir şebekesi içinele yer alan çok sayıdaki su terazisi arasında Yenikapı . 
Çatladıkapı, Sultanahmet ve Tahtakale' dekiler belirtilebil ir. 
Özel l ikle künkle gelen Halkalı sularının gerek isale hattında, gerek şehir  içi dağıtımında çok sayıda maslak ve su 
terazisi yapılmıştır. Özel l ikle Nur-ı Osmaniye suyolları gibi suyollarının bulundukları engebeli arazide çok sayıda su 
terazisi yapılmış ve bu şekilele künklercleki basınç azaltılmıştır!6 
Belgelere göre bazı su terazileri ve bulundukları mahaller şöyledir: 
Acıhammam (Divanyolu), Ağa hammamı (Samatya), 
Akşemseddln, Arabacı Bayczld, 
B ayezici medrcscsi, Bayram Paşa, 
Cel lfıd çeşmesi, Çavı1şzade (Cihangir), 
Çil inglrler (Yedikule), Ermeni maşatlığı, 
Etpazarı (Sclimiye), Hacce Kadın cami ' i  (Yedikule), 
Horhor, İ lç i  hanı, 
Kapuağası (Üsküdar), Karaca Ahmed, 
Karagümrük meydanı, Kasım Paşa, 
Koca Mustafa Paşa, Kul le meydanı (Irgatpazarı), 
Lökünciler (Edirnekapı), Mi 'mar cami ' i ,  
Parnıakkapu, Pençşenbih tekyesi (Karabaş), 
Serı·aclar, Sofılar, 
Şekerpare, Taksinı (Kıztaşı), 
Topcılar, Tunusbağı (Üsküdar), 
Yatakbaşı (Şehzadebaşı), Yüzer (Yedikule), 

Ağa hanımfımı (Yedikule), 
Ayasofya, 
Bostan kapusı (Langa), 
Çenberlitaş, 
Eski All Paşa, 
Hırka-i şerif, 
Kal 'a meydanı (Yedikulle), 
Karagöz Mehnıed Paşa çeşmesi, 
Kıztaşı, 
Küçükmeydan (Yedikule), 
Nı1redclln tekyesi (Karagümrük), 
Sakalar, 
Sulumanastır, 
Talas (Edirnekapı), 
Tuş(?), 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır. 
Arnabud, A vas, Boy acı, Bulgurlı , 
İncir (Paşabahçe), Kağıclhane, Kalfa, Kısıklı, 
Metris, 
Çengel, 

Mlrgı1n, 
Kağıdhane, 

Topcılar, 
Küçük, 

Van, 

Cebehaneci ,  
Küçük, 
Cebeci, 

Suların toplama bölgelerinde yer alan tarlalar, çayırlar ve bulunduklan mahaller ise şunlardır: 
Tarlalar: 

Derviş Hasan Ağa (Yakacık), Hüsrev Paşa (İstinye), Ispanakcıoğlı (İstinye), Karadeniz (Bayrampaşa), 

43 Eğrikapı maksemi Kırkçeşme sularının son merhalesi olup sular bu noktadan İstanbul şelırine dağıtı l ır. Kent içinde başlıca üç 
maksem olup bunlardan birisi Yedikule kolu üzerindeki Yenibahçe taksimidir. Bu maksem Aksaray ve civarına kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su verdiği gibi artan suyu da Yedikule cihetine isale eder. i kincisi Fatih camii civarında ve Destgfihcılar'da bulunan 
ve Kırkçeşme denilen maksemdir. Bu taksimin görevi Tahtakale v.-: Çukurçeşnıe cihetlcrine ve Yenicami'ye kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su vermek ve artan suyu da Ayasofya taksimine isale etmektir. Üçüncüsü Ayasofya taksimiel ir  ki Kırkçeşme suyunun 
son maksemidir. Buradan şehrin ishak Paşa cilıcıine ve sahile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Bab-ı all ve Darbhanc-i 
amire ve Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane'ye su veri l i r  ve kış mevsiminde de suyun fazlası Yerebatan sarnıcıııa akıtı l ır. Bkz. İbrahim 
Eelhem b. Said, s.47. 
44 Anagalerin in (Analağm) debisi lü lelerle ölçülerek biri Haseki ve Yedikule semtlerini besleyen Sulukule maksemine, diğeri 
Bozdoğan kemerinin altıııdaki Tezgahçılar maksemine gider. Buradan ayrılan bir lağım (galeri) Tahtakale'ye gider, diğeri Gedikpaşa 
üzerinden Ayasofya makseminde son bulur. Bkz. Çeçen, s.4 1 -42. 
45 Belgrad bendinin suyu yalnız İstanbul semtine cari olup Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen maksemden İstanbul'un yüksek 
olmayan mahallelerincieki çeşmelere taksim olunur. Bkz. Abdurrahman Şeref, " İstanbul'da su muzayakası I 1 79 senesine aid birkaç 
vesika", İstanbul Su Küll iyatı, XIII, Vakıf su tah l illeri, 19 ve 20 yüzyılda istanbul suları, İst. 2000 içinde, s. l l 7 
4' Çeçen, İ stanbul 'un Osmanl ı  Dönemi Suyolları, s. 1 00, 1 87. 
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Çayırlar: 
All Paşa (Küçükköy), 
Paşa, 

Ben l iziide (Çanıl ıca), 
Sırıklı (Küçükköy), 

Suların c ivarındaki çiftl ikler şunlardır: 
Çiço, Levend, 

Geyik, İstinye, 

Ranı ı, 

Belgelerde bir vesileyle İ stanbul bostan, bağ ve bahçelerinden (had'ika) bahsedilmektedir. Bostanlar şunlardır: 
Ayazma, Dolablı (Yenib::ıhçe), Lökünci ler (Edirnekapı), 
Ömer (Bayrampaşa), Tavşan (Yenibahçe), 

Bağlar: 
Agop (Karta!) ,  
Ba lnmıncı (Beylerbeyi), 
Deli Mehmed (Çamlıca), 
Hüsrev Paşa (Boy::ıcıköy), 
Kirkor (Bebek), 
Ömer Ağa (Topçular), 
Terzibaşı (Eyüp), 

Bahçe ler: 

All Fevzi (Beylerbeyi ), 
Basmacıbr kethudası (Üsküdar), 
Eşref Efendi (Göksu), 
i mfını (Beylerbeyi), 
Musıam Paşa (Vaniköy), 
Petro (Üsküdar), 
Tunus (Üsküclar), 

Kassfıb Hacı İsına'Il (Topkapı), Köseağlı (Topkapı), 

Ange l i  (Bayrampaşa), 
Del i İbrahim (Kart::ıl), 
Hacı İbrahim (Gümüşsuyu), 
Keçeoğlı (Beylcrbeyi), 
Osman Paşa (Üsküdar), 
Tarabya, 

Küçüktavşan (Kcçeci lcr), Paşa, 

Su tesislerinin korunmasında etrafiarın ın ağaçl ı  olmaların ın büyük önemi vardır. Bugün de Bendler'de bunu 
görüyoruz. Bu ci ltlerde, korucuların bendiere zarar verebileceği gerekçesiyle koru ve ormanlardan yaş ağaç 
kestirmemelerinin görev alanlarında olduğu belirtilmektedir. 
Yine belgelerde geçen Güzelce koru, Beğlik, Çiftehavz (Kemerler, Orta Belgrad) ve DfıvGd Paşa (Ayvad) korulan aynı 
işlevi görmüş olmalıdır. 
Özel likle Haslar dediğimiz i stanbul'un Trakya kısmındaki su havzalarında bulunan çeşitli yerleri de belirtmek 
gerekmekredi r: 
Cisr-i atik, 
Çayırbaşı (Timurkapu), 
Deliklitaş (Cebeci ), 
Karaağaç (Metris), 
Küçükkemer (Küçükköy), 
Topcı lar, 

Çaınlıca, 
Çı nar (Küçükköy), 
Geçeöni, 
Kartaltepe (Metr is), 
Li tros, 
Uzuncaova, 

Çaınl ıca-i keblr, 
Çi fteterazCı, 
Gümüşsuyı (Topkapı), 
Kavak (Cendere), 
Kireç ocağı (Cebeci), 
Uzun koltuk, 

Çayırağzı (Topçular), 
Del ikl ikaya, 
ıskara, 
Kemikl iburun (Topkapı), 
Sırmakeş (Topkapı), 

Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhi olan Bizans sanııçiarı yerine umumi çeşmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebi ' ye göre Fatih 200, Bayezid II. 70 ve Kanuni Süleyman 700 adet çeşme 
yaptırmıştır. XVIII . yüzyılın sonunda 987 umumi çeşme bulunduğu nakledilir 47 Bir  kısmı bulundukları yere ismini 
veren çeşnıeler şunlardır: 
Abdullfth Paşa (Üsküdar), 
Acı, 
Akar (Sofular), 
Avcı Sultan Mchmed, 
Beğlerbeği (Bayrampaşa, 
Budakzade Mehıned Ağa, 
Cellad (Aksaray), 
ÇarşCı, 
Çukur (Eski Al i  Paşa), 
Hacı Veli Ağa (Koşuyolı, 
İstanbul ağası, 
K:.ıııl ı  (Sarıgüzel) ,  
Karagöz, 
M i 'mar, 
Saka, 
Sultan Ahmed, 
Sultan, 

Ahmediyye (Aksaray), 
Altıay, 
Ayineli (Sarıgüzel), 
Benlizilde çeşmeleri (Göksu), 
B urınal ı ,  
Cerrah Paşa, 
Çorl ı l ı  All Paşa (Topkapı), 
Çukur (Lalel i ,  
Horhor, 
ivaz Efendi cam i ' i  ve, 
Kara M ustafii Paşa (Üsküdar), 
Karagüınrük, 
MlrahCır, 
Sarıgüzel, 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel, 
Su l tan Süleyman (Gedikpaşa), 

47 Evliya Çelebi, I ,  327; Kömürciyan-Aııdreasyaıı ( 1988), s. 176. 

Akar (Eyüp), 
Arpa emini, 
Azmizade Mustaffı Efendi ,  
Beşinci Kadın, 
Canfeda (Gedikpaşa), 
Çapa, 
Çukur, 
Emine Sultan, 
lcildiyye, 
Kadi, 
Karagöz Melımed Paşa, 
M i 'ıııar Ağa, 
Pişmişoğlı (Üsküdar), 
Sırmakeş (Topkapı), 
Sultan Murfıd, 
Şekerpare, 
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Şifa, 
Tophilnelioğl ı ,  
Yeşil l ioğlı (A vretpazarı), 

Tavanlı, 
Vezi'r (Kıztaşı), 

Suların akıtıldığı seblller Cığaloğlı arasında sebili zikredi lmektedir. 

Topcıbaşı Abdülıııü'min Ağa (Tophane), 
Yeni (Edirnekapı) ,  

Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlaı-'• şunlardır: 
Acı (Divanyolu), 
Akbıyık (Ahırkapı), 
Arabacılar, 
Ayasofya, 
Azebler, 
Bostan (Unkapanı), 
Çardak l ı ,  
Çinil i  (Zeyrek), 
Di'tilb(?) (Draıııan), 
Eski Yeni (Eyüp), 
Hilce Paşa, 
Hacı Kadın (Samatya), 
Haseki, 
Horhor, 
İshak Paşa, 
Kadi'asker, 
Kızlarağası, 
Kurıbal ık, 
Küçük Kovacılar, 
Ma 'cCıııcı (Şehreınini), 
Merkez (Heklmoğlı), 
Nakkaş Paşa, 
Perrev Paşa, 
Selilmi (Üsküdar), 
Sultfın (Alaca mahalle), 
Tahtaminare (Balat), 
Vezneci l er, 
Yalı (Yenikapı), 
Zenclrlikuyu (Edirnekapı), 

Acımaslak, 
Aksaray, 
Arastc (Sultanahıned), 
Ayişe Kadın, 
Balat, 
Büyük Kovacılar, 
Çavüş, 
Çöınlekciler, 
Dökmeciler, 
Fener, 
Hacı Evhad, 
Halkalı, 
Havzlı (Kumkapı), 
İ brahim Paşa, 
İ stinye, 
Karaman, 
Kıztaşı, 
Küçük (Altımerıner), 
Küçük Mustafa Paşa, 
Mahmud Paşa. 
Mlrahur, 
Nişancı, 
Saray (Topkapı), 
Sofılar (Aksaray), 
Sultan (Kesmekaya, Salınatomruk), 
Tevekkül (Taşkasap), 
Yalı, 
Yeni (Kadıçeşmesi), 
Zindiindelen, 

Ağa (Saınatya), 
Alaca, 
Atik Dikimhane (Yczncciler), 
Ayvansaray, 
Bosttln (Haseki), 
C e rriih Paşa, 
Çelebi Mehıned Ağa, 
Dikil itaş, 
Edirııekapusı, 
Gedik Paşa, 
Hacı Kadın (Küçükpazar), 
Hançerli (Ayvansaray), 
Haydar Paşa, 
İmam (Tatl ıkuyu), 
Kadırga limanı, 
Kırkık (Eyüp), 
Koca Mustafa Paşa, 
Küçük Ağa (Timurkapu), 
Küçük pazar, 
Mehıned Ağa (Çarşamba), 
Müftl, 
Örici ler, 
Sarı güzel, 
Sultan Bilyezld, 
Tahtakal 'a, 
Türbc, 
Yalı (Ayvaıısaray), 
Yeni, 

xxııı 

Yine belgelerde özellikle mahallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul camilerinden, mescidleriııdeıı, 
çeşitli tekke ve medreselerden, mekteplerden ;  türbelerden; Nerdübaıı l ı  (Kumkapı), Rum kil iseleri, Sulumaııastır 
(Samatya) gibi ki l iselerden ; B alıklı (Si l ivrikapı) ve Arnavutköy ayazmaları'ııdan, mezarl ık ve maşatlık ve 
kabristanlardan bahsedilmektedir. 
Cami ler: 
Alçakdaın (Cihangir), 
Bali Paşa (Eski Ali Paşa), 
Cihiingir, 
Fıruz Ağa, 
Hekimağlı Ali Paşa, 
Mi ' ınar, 
Sultan Bayezid, 
Takyeci (Topkapı), 
Zal Mahmud Paşa (Eyüp), 

Atik A li Paşa (Çenberlitaş), 
Beğlerbeği, 
Emine Sultan, 
Hacce Kadın (Yedikule), 
İ s mil 'll Efendi , 
Seliimi (Üsküdar), 
Sultfın Süleyman, 
Vfılide (Üsküdar), 
Zeyneb Sultan, 

Ayasafya-i kebir, 
Cerriih Paşa, 
Eyyüb, 
Hiice Veys (Eski Ali Paşa), 
Koca Mustafa Paşa, 
Sultan Ahmed, 
Süleymaniyye, 
Yeni, 

Bu camiler yanında Kunırı l ı  (Edirnekapı) ve S irkeci nıescidlerinden bahsedilmektedir. 
Tekke, dergah, mevlevlhaııe'•, zaviye ve hankahlar: 50 

48 İstanbul hamamları hakkında bkz. Evl iya Çelebi, I, 330-334; Kömürciyan-Andreasyaıı ( 1988), 249. 
49 Mevlevller Pazartesi ve Perşembe günleri Yenikapı 'da, Salı ve Cuma Galata'da, Pazartesi Kasımpaşa'da, Çarşamba günü de 
Beşiktaş Mevlevihaııelerinden ayin  İcra ederler. bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 40. 
50 İstanbul tekkcleri için geniş bilgi için bkz. Bandırınalızilde, Ahmed Münib, Mecmua-yı tekayfı, İst. 1 307 ; Zfıkir Şükrü Efendi. 
İstanbul tekkcleri (Hazırlayan Ş inasi Akbatu), İst 1 980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V/2, 1 2 1 4175-80; Reşat Ekrem Koçu, 
İstanbul Aıısiklopedisi, İst 1 946; Atilla Çetin, "İstanbul'daki Tekke, zfıviye ve hankahlar hakkında 1 1 99/ 1784 tarihli  önemli bir 
vesika", 
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Çayla k, Alacamescid (Uileli), 
Nasuhizade, 
Selilmi (Üsküdar), 

Alacaminare (Üsküdar), 
Nuredelin-i Cerrahi (Karagümrük), 
Softlar, 

Pençşenbih (Karabaş), 
Şeyh Süleyman (Sofular), 

Medrese ler: 
Ayasofya-i kebir, 
Haydar Paşa, 

Mektebler: 

Bayram Paşa, 
Kuyucı Murfid, 

Çorlı l ı  Ali Paşa, 

Ermeni mektebi (Üsküdar), Mekteb-i füııuniyye (Ayasofya), 

Türbeler:51 
Osman Dedc (Şelızadcbaşı), Zeyneb Sultan, 

Kabristanlar: 
Ermeni maşatlığı (Bayrampaşa), 
islam kabristanı (Bayrampaşa), 
mezaristan (Edirnekapı), 
mezaristan (Üsküdar), 

Ermeni maşatlığı, 
Kefere maşatlığı (Üsküdar), 
mezaristan (Tophane), 

Hayratl ık mezarlığı (Üsküdar), 
mezaristfın (Beyazıt), 
mezfıristan (Topkapı), 

Belgelerde kasaba, nahiye gibi isimlerle de anılan İstanbul'un çeşitli semtleri ve bölgeleri zikredilmektedir. 
Akındıburnı, 
Ayazma (Arnavutköy), 
Beğoğlı, 
Cisr-i atik, 
Çifteterazu, 
Çukurçeşme, 
Değirman arkası (Üsküdar), 
Dividciler (Üsküdar), 
Fazlı Paşa, 
Göksu, 
Horhor (Aksaray), 
Karta! kasabası, 
Keçeciler, 
Kos ka, 
Küçükbalıklı (Yedikulle), 
Ma'cfincı (Şehremini), 
Sakızağacı, 
Sarıkaya (Çamlıca), 
Sulukulle, 
Topcılar, 
Yalnızbakkal (Şehremiııi) ,  
Yeldeğirmanı (Üsküdar), 
Zencirlikuyu (Edirnekapı), 

Akşemseddin köşesi, Altımerıner, 
Bfıb-ı maliyye, Basmalıane (Ahmediye), 
Boğaziçi, Bosna tarikı (Kaı·aca Ahmed), 
Çağlayan, Çamlıca, 
Çil ingir (Yedikule), Çömlekciler (Beyazıt), 
Darbhane-i amire, Daru' l-fünun, 
Dibekhane(?), Dikil itaş (Çenberl itaş), 
Doğancılar (Üsküdar), Eski Ali Paşa, 
Fena yi, Ferhad Paşa, 
Güınüşsuyı (Topkapı), Hace Paşa, 
Hüsrev Paşa, Icadiyyc (Kuzguncuk), 
Kasım Paşa kasabası, Kavak (Cendere), 
Kemikliburun (Topkapı), Kırkçeşme, 
Koşuyolı, Kuzguncuk, 
Küçükmeydan (Yedikule), Lala Efendi (Edirnekapı), 
medine-i Eyyub, medine-i Üsküdar, 
Salmatomruk, Samatya, 
Selimiyye, Selvi l ik  (Beylerbeyi), 
Şehzade yatağı, Şehz1idebaşı, 
Tophane-i amire, Vefa, 
Yalnızservi (Bulgurlu, Üsküdar), 
Yenibağçe, Yenimahalle (Langa), 

Arahacılar (Karaca Ahmed), 
Bebek, 
Cendere boğazı, 
Çifteçınar (Göksu), 
Çubuklı ,  
Defterhane-i hakani, 
Dlvanyolı, 
Etpazarı (Sel imiye), 
Gedik Paşa, 
Havzbaşı (Bcylerbeyi), 
i ııadiyye (Topkapı) ,  
Kazgancılar (Beyazıt), 
Kıztaşı, 
Küçük Haydar (Eyüp), 
Uileli, 
Okcı larbaşı (Di vanyolu ), 
Sarıgez, Sarıgüzel, 
Sırmakeş (Topkapı), 
Tahtakal 'a, 
Yakacı k, 
Yedi ku l le, 
Yenimahalle (Üsküdar), 

Suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların bulundukları semtler şunlardır: 
Alaca, 
Arahacı Bayezid, 
Beziran (Perizacl) Hatun (Cihangir), 
Dllvud Ağa, 
Divane Ali Bcğ (Gedikpaşa), 
Helvacıbaşı İskender Ağa (Sultanahmet), 
İnebeğ (Büyüklanga), 
Katib Şemseddiıı Paşa (Süleymaniye), 
Küçük Piyale (Kasımpaşa), 
Münzevi (Eyüp), 
Sultan (Bayrampaşa), 

Caddel er: 

51 Ayrıca bkz. Köınürciyan-Andreasyan ( 1 988), 197. 

Alacamescid (Laleli), 
Baba Haydar, 
Cezeri Kasım Paşa (Eyüp), 
Deniz Abdal (Şehremini), 
Emin Sinan (Çenberl itaş, Gedikpaşa), 
Himnıetzade (Şehremini), 
Karabaş (Sil ivrikapı), 
Kemankeş Mustafa Paşa (Galata), 
Mesih Paşa (Laleli), 
Re'aya (Sarmaşık, Edirnekapı), 
Takyeci (Topkapı), 

Alazzade (Topkapı), 
Baba Haydar (Eyüp), 
Çivizacle, 
Derviş Yunus (Karagümrük), 
Hacı İlyas (Eski Ali Paşa), 
Hobyar (Hocapaşa), 
Kasım Paşa, 
Kızıltaş (Lfileli), 
Monla Büsrev (Sofular), 
Sarmaşık (Edirnekapı), 
Takyecibaşı (Topkapı), 
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Acıhammam, 
Tekyekapusı (Üsküdar), 
Tophanelioğlı, 
Öriciler (Beyazıt), 
Tirnarhane (Cerrahpaşa), 

İcadiyye (Kuzguncuk, 
Topcılar, 
Sokaklar: 
Sormagir (Cihangir), 
Toprak (Üsküdar), 

XXV 

Posta, 
Tophaneliağlı çeşmesi, 
Karantilli (Topkapı), 
Tatlıkuyu (Yenibahçe), 
Tura b, 

Yine bir vesileyle aşağıdaki İstanbul yokuşlarından ve bayırlarından bahsedilmektedir: 
ÇavGşzade (Cihangir), Dana, 
Fıl, 

Dağ ve tepeler: 
Büyük Çanılı ca (Çamlıca-i keblr), 
İstinye tepesi, 

Küçük Çamlıca, 
Toygar tepesi (Üsküdar), 

Dcfterdar, 

Çakal (Üsküdar), 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren Hammam (Langa) iskelesi gibi İstanbul iskelelerinden 
ve aşağıda belirtilen İstanbul meydanlarından bahsedilmektedir: 
At (Sultanahmet), Doğancılar, Esb (Sultanahmet), 
Kal 'a (Yedikulle), Karagümrük, Kulle (lrgatpazarı), 
Ta' llınhane (Raıni), 

İskele (Langa), 
Küçükmeydan (Yedikule), 

Bir kısmı kısmı bulundukları mahalle isimlerini 
kelimesi sokak kelimesinin aslıdır): 

veren İstanbul çarşılarından (sQk) bahsedilmektedir (Maamafih sQk 

Bostan (Langa), Eski All Paşa, Karaman (Fatih), Malta, 

Bu çarşılar gibi günümüz İstanbulunda da önemlerini sürdüren pazarlar (biizfır) zikredilmektedir.51 Bunların 
bir kısmı sadece yer ismi olarak varlıklarını sürdürmektedir! er: 

Avret, 
Irgad, 

Çiharşenbih, 
Küçük, 

Es b, Etpazarı (Selimiye) 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul değirmenleri ve Bayram Paşa fırını gibi bazı fırınlar 
zi kredi! mektedir: 
Belgelerde yine bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul hanlarından bahsedilmektedir. 
Çamurlı, Deve, İ lçi, 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. Sur çevresinde kente giriş yapan 
yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine'1, on üçü Haliç'e  bakar.54 Ayvansaray i le Yedikule arasında altı 
kapı vardır.55 Galata da sur, dolayısıyla kapılada çevrilmiştir. 56 
Çörekci ,  Edirne, Eğri, 
İshak Paşa, Kum, Lanka Yeni, 
Mevlevlhane, NGr-ı Osmaniyye, Silivri, 
Top, 

Es e, 
Merkebciler, 
Timur, 

52 İstanbul'da çeşitli çarşılardan ve Bit pazarı, At pazarı, Tavuk pazarı ve Esir pazarı gibi daimi pazarlardan başka semt pazarlan da 
vardır. Cuma günleri civar sahiller ve köyler için Üsküdar'da, Edirnekapı 'da, Kocamustafapaşa, Küçükmustafapaşa ve 
Kasımpaşa'da; Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, Kulaksız'da; Pazar günleri Arkadius 
sütununun bulunduğu Avretpazann'da; Pazartesi günleri Macuncu'da ve Mısır çarşısı civarında; Salı günleri Salıpazarı denen 
Tophane ile Fındıklı arasındaki yerde ve Topkapı 'da Şehremini yolunun üzerinde, Çarşamba günleri Fethiye camii ile Fatih camii 
arasındaki Çarşamba'da; Perşembe günleri de Galata'da ve Karagümrük'te pazar kurulur. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s. 48, 
279-280. 
53 Carbognano ( 1 993), Cosımo Comıdas De, 18 .  yüzyılın Sonunda Istanbul, (İstanbul 'un günümüzdeki durumunun resimlerle 
zenginleştirilmiş tarihi topografyası), İ talyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; Kömürciyan-Andreasyan 
( 1988), 1 - 13 , 6 1 - 1 56. 
54 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 14-19, 1 57-173 
55 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 20-26, 174- 194. 
56 Sema vi Ey ice, i stanbul (Galata), 12 14/147; Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan (I 988), s .34-44; 2 15-2 17 .  Ayrıca 
İ stanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano ( 1 993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul'un fethi, çev. M. Gökman, İ st. 1999. 
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Yine belgelerde Yine belgelerde suların bağlandığı İstanbul sarayları, konakları i le hanelerden, salıilhanelerden, 
köşklerden ve kışialar ile hastahanelerden bahsedilmektedir. 
Saray lar: 
Atiyye Sul ıiin (Akıntıburııı ) ,  Sariiy-ı cedld-i şiihiine, S iyavlış Paşa, 

Konakl ar: 
Abclul lillı Ağa (Bulgurlu), 
H aşim Ağa (Aksaray), 
Süleyman Paşa (Bulgurlu), 

Abdü lhallm Efendi (Çarşamba), 
Sa 'Id Efendi (Çenberlitaş), 

Dürrizade (Mulıftfız) (Küçük Çamlıca), 
Sirazlı Muslaffı Paşa (Bulgurlu), 

Hane(menzil)ler: 
Bağçevan Andire (Üsküdar), Bahii Beğ, 
Galib Beğ (Süleymaniye), Hficı H Orşld Ağa (Şehreınin i ) ,  

Çardak katibi (Sofular), 
Yosefaki (Kunıknpı) ,  

Sahilhaneler: 57 
Hfıcı Mustaffı Efendi (Arııavutköy), 

Köşkler, kasrlar: 
Ahadl(?) (Üsküdar), Hal ıc ı lar, 

Hastahaneler: 
Cerrah Paşa, 
Sakızağacı, 

Davutpaşa, 

Ya'küb Ağa (Arnavuıköy), 

Pişınişoğl ı  (Üsküdar), 

i spitaliya (hastahfıne), 

Bunlardan başka belgelerde Aksaray, Çenberli dikilitaş, Göksu ve Yüksekkaldırım Karakolhane (Karavu llıane)lerinden 
ve Muvakkıthane' den bahsedi lmektedir. 
Kışla, kışlaklar: 
Beğoğl ı ,  
Kul le l i ,  

Dfıvlıd Paşa, 
Rilml, 

Humbarahfıne-i ilnıire, 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen işyerleri, esnaf, clükkan ve atelyeler şunlardır: 
arabacı (Üsküdar), bakkal (Eski All Paşa), bakkal (Malta), 
ekserci (Macuncu), kalaycı (Lfılel i) ,  kaymakcı (Karaman), 
ınlıytilb (Topçular), mücell i d  (Beyazıt), sıra kahveler (Langa), 

YA YlN METODU 

Belgenin aslı ,  Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktarılan transkripsiyon metni ile birlikte verilmiştir. 
Dil aynen korunarak yazı Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktarılmış, sadeleştirme yapılmayarak belge 

ayııca özetlenmiştir. 

Özet metin ,  ait olduğu transhipsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin baş tarafında yer alan 
rakamlar sırasıyla, defterin numarasını, defterin sayfa numarasını ve belge numarasını belirtmektedir. 
Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konuların değerlendiri lmesi ,  sonuna da ayrıntılı i ndeks konularak aranan 
bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmıştır. 

Osmanlıca metnin yazıını sırasındaki yanlış yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi hatalar ise, 
transkripsiyon metninde düzelti lıniştir. Harf veya hece düşmesi şeklindeki hatalar metinde, köşeli parantez ([]) açılarak, 
bu parantezin içinde tamamlanmıştır. Yanlış yazılan kelimeler ise, dipnotta doğrusu yazılarak düzelti lıniştir. Tekrar 
veya fazladan yazılan kelimeler de dipnotta ayrıca belirtilmiştir. 

Hicri tarihler, köşeli parantez içerisinde Miladi tarihlere çevrilmiştir. 
Yayın hazırlama kurulu 

57 istanbul silh i lhfıneleri hakkında geniş b i lg i  iç in bkz. Orhan Erdenen, Boğaziçi sahi lhaneleri, 4 Cilt . ,  İ st .  1993- 1 994. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATf 

12-21111 Avratpazarı civarındaki Cerralı Paşa, 

Bayram Paşa ve Amuca Hüseyin Paşa cami ve 

hamam/arına cereyaıı eden suların, sur içi ve sur 

dışında muhtelif mevkilerdeki lağımlarının tamirat 

masrafina dair. 

Cerrah Paşa 

Şifahen sadır buyurı lan fernün- ı  şeriflerine i mtisalen 
Cerrah Paşa ve B ayram Paşa ve Aınuca Hüseyin 
Paşa hazeratınun Avretbazan civarında kfıin cami ' - i  

şerif çeşınelerine v e  hammamına cari ma-i lezizün 

haric-i sur ve dahi l-i sfırda ana tarikın un ta ' mir ü 
tecdide ınuhtac olan mahalleri erbab-ı miyah kullan 

irsa!iyle keşf ü mu ' ayene itdirilerek mesarifini 

mübeyyi n  defteridür ber veeh-i ati zikr olınur. 

Fı gurre-i  R sene [ 1 ]258 [ 1 2  Mayıs 1 842] 

Topkapusı haricinde Takyecibaşı mahallesi kurbında 
Şi şman Vasil 'ün bostanında meslek varesinde1 
Cerrah Paşa vakfı nun ma-i lezlzi l ağmınun bir 
mikdar mahall i  kavşanıış  aldığından !ağın-ı 

mezkfırun ta ' miri : 
TCılen 

His  ab 
30 
=-2-"'--0 __ Fı ber veeh-i tahmin 

600 Guruş 

Gümüşsuyı nam mahal lde Hacı İbrahim bağı 
verasında kezalik Cerrah Paşa vakfınun ma-i lezizi 

tarikınun künkleri ta'mire muhtac aldığından yarma 
hendek ile ta ' mlri : 

TCılen 

Hi sa b 
1 00 

5 Fı 
SOO Guruş 

Timurkapu civarında Çayırbaşı n am mahallde 

meslek pişgahında kezaJik Cerrah Paşa vakfınun ma
i lezizi tarıkınun künkleri derfınında taş bitmiş 
aldığından fesh birle eski b irerlik künklerinün 
tecdidi :  

1 verasında 

-------- ------- . � - - - ��e 

12-211/la 

12-211/lb 



2 

12-211/lc 
Tulen 

His ab 
1 00 

V AKIF SU D EFI'ERLERi /SU KEŞiF  DEFTERi 

-s ;Sı� · ( ';-"'C"·:...; .. � • .;.; . ���4 ... .ı1; . --/.:.':� Künk �Ail;,.-r;;:";'-� 250 Aded 
---------------�· � � .  7 Fı 

� 1 750 Gunış 
-� '"\; B ayram Paşa'da Karadeniz tarlasında kain Cenah 

..,..;U:_;. • • Paşa tarlkına mülhak B ayram Paşa vakfınu n  ma-i &;_:t�..ıu.-r-·.,J;_,4 ... lezizi lağmınun tathiri: �f"-..Cı.W Tıllen 

0-'-'ı3f�:.r Hisab 
"' �  250 = ,,.-

-..;c . 

,, , :_ 5 Fı 
1250 Guruş 

Mahall-i mezkurda kezalik B ayram Paşa vakfınun 

ma-ı  lezlzi tarıkınun seylden muhafazasiyçün 

ıskarası fena bulınmış aldığından ı skarasınun ve 
künklerinün tecdidi :  

Altı pulluk künki: 

Tıllen 
Hi sa b 
20 

Künk 
50 Aded 

4 Fı 
200 Guruş 

Iskarası ta 'mlri : 
200 Guruş ber veeh-i tahmin 

Haric-i surda Alazzade mahallesinde Cen·ah Paşa ve 

B ayram Paşa vakfıarınun lağm derlımnda ma-i lezizi 

tarikın un künklerinün ca be ca ta 'mi ri: 

200 Guruş ber veeh-i tahmin 

B ab-ı  mezkur dahilinde Kemikl iburun nam mahallde 
Lağm ağzı mesleğinden Sırınakeş(?) nam mahallde 
lağm ağzına gelince eski birerlik künklerinün 
[ta ' mlri] : 

Tıllen 
Hisab 
1 10 
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Künk 

275 Aded 
7 Fi 
1925 Guruş 

Mahall-i mezkCırda l ağmınun bir mikdar mahalli 
kavşamış aldığından ta ' m1ri : 
TCılen 

His ab 
1 0  
20 Fi 
200 Guruş 

Hasfurun nam mahal lde Karanfi l l i  sokakda 
meslekden mahall-i  mezkCırda d1ğer mesleğine 
gelince yarma hendek künklerinün ta ' ınlri : 
TCılen 
His ab 

220 
5 Fi 
1 1 00 Guruş 

Hasfurun'da meslekden İnadiyye n am mahal lde 

mesleğe gelince künklerinün tecd1di i l e  ta'miri : 

TCılen 
Hisab 

200 

Künk 
500 Aded 
7 Fi 
3500 Guruş 

Ta'miri : 
TCılen 
Hisab 
80 
5 Fi 
400 Guruş 

Meslek-i mezkurdan Çifteterazfi'ya gelince mevcCıd 
künklerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
TCılen 
His ab 
140 
5 Fi 
700 Guruş 

3 

12-211/ld 
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12-212/la 

VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Meslek-i mezkurdan Fenayı nam mahallde kain 

mesleğe gelince tarik-ı mezkurun ca be ca ta ' mlri : 

1 000 Guruş ber veeh-i tahmin 

B ayram Paşa furunı kurbında terazudan Cerrah 
Paşa'nun cami '- i  şer1fi şadurvamna varınca al tı 
üzerine borısınun tecdidi i le künklerinün top çekme 
ta'miri: 

Bo n 
1 5  Aded 

40(?) Fı 
600 Guruş 

Top çekme t a ' mlri : 

1 000 Guruş ber veeh- i  tahmin 
Cem 'an yekun : 

1 4 1 25 Guruş 
Yalnız on dört bin yüz yiğirmi beş guruşdur. 

İ şbu defter natık aldığı üzre mahall-i mezkurun ber 
muceb-i tahmin on dört bin yüz yiğirmi beş guruş 

mesarifat i le i le vücuda geleceği tahmin kılınmış 
i düği ma ' Ilim-ı devletleri buyurıldukda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' 1-emründü r. 

12-21211 Avratpazarı civarındaki Cerralı Paşa, 
Bayram Paşa ve Amuca Hüseyin Paşa cami, çeşme 
ve sadırvanlarına cereyan eden suların muhtelif 
mevkilerdeki lağımlarının tamirat masrafma ve 
Cerralz Paşa vakfı suyalundan ayrılan sulara dair. 

Şifahen sadır buyurılan ferman-ı şeriflerine i mtisalen 
Cerrah Paşa ve B ayram Paşa ve Amucaoğl ı Hüsey i n  
Paşa hazeriltın u n  A vretbazarı civarında k a i  n cami ' 
ve çeşme ve şadurvfmlarına can ma-ı leziz 
tarikl arınun ta ' mlre mu h tae olan mahalleri erbab-ı 

miyah kulları irsal iyle keşf ü mu ' ayene i tdiri lerek 
mesarifini  mübeyyin defteridür ki ati zikr olınur.  

B ayram Paşa medresesi derunında hazineden 

şadurvana varınca altı üzerine icab i decek bon : 

1 8  Aded 
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30 Fı 
S40 Guruş 

Şadurvan-ı mezkı1r derCınına lökün talas ile 
maslaklarınun tanzlmi :  
Maslak ma'a kined : 

4 Aded 
60 Guruş 

Lökün talası: 
1 SO Guruş 

Bayram Paşa medresesi derlımnda terazlıdan tekye 
şadurvanına varınca altı üzerine Icab idecek borıyla 
şadurvan derGnına lökün talası ve masiaklarınun 
tanzim i :  

B on 
4S Aded 
30 Fı 
l 3SO Guruş 
Maslak ma 'a kined: 
7 Aded 
100 Guruş 

TerazGya taş tekne: 
SO Guruş 

Cenah Paşa şacturvanına icab idecek maslak ve ma'a 
kined ile şadurvan derlınına lökün talası :  

Maslak ma'a kined: 
1 6  Aded 
240 Guruş 

Lökün talası: 
2SO Guruş 

Terazlıya çerçeve ma'a  kapak: 
SO Guruş 

Tirnarhane zakağında Amucaoğlı Hüseyin Paşa 
vakfından Yeşillioğlı çeşmesine !cab idecek altı 
üzerine borı: 

1 S  Aded 

5 
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12-212/lc 
�<!Lı . . .. ı.ı.ı.e. . 

30 Fı 
450 Guruş 

Amucaoğlı Hüseyin Paşa vakfınun vezlr 
derGnında çeşmenün hazinesine lökün talası: 
250 Guruş 

odaları 

�?. ..-J A 'Ir • :::-:-;--� 
'�· ''t:-: Cf;..,_J . 

-_ı���..,��;,J:..,-:;�·(!I....r;_.v#,· . [Derkenar] Işbu mahall-i mezkGr Cerrah Paşa 

� ·�"""·��;.J:..ı·:�ı:._.::�--::-· tarlkınun keşfi defterinde ta 'mlr ( . . .  ) alınmış ise de 

\'\ �.f.:..ı :ı. . · 
-�4,./,f atik kün�leri ta 'm�r kabUl itme

_
y��:� müceddede� 

-� � 'J.J"!.:• ... :;:.;, . .  borı ferşıne muhtac bulınmış ıdugınden mahall-ı 

-:ı�/,J,'/.;.:_ .. ...,.......,��·""':. �e'� mezkGr içün ta 'mlr namıyla dahil-i defter olan bin 
- •-: -w- '%:--:�:ı!:-·h . . . 

. guruş işbu mesarifatdan tenzll olınmağla şerh virildi. 
- . ..-.: . .. / �·ı.&,�-"� · -!:'"':'..,��� ----"-;-�� �,_dı;· . :eJ�..,LI\.f-....... � �·.u. \ 

\ 
, •. 

Cerrah Paşa cami '-i şerlfi şadurvanı tarlkına Icab 
idecek beş üzerine borı ferşi :  
Bo n 
1 50 Aded 
35 Fı "'-=----
5250 Guruş 
1000 Ta 'mlr namıyla keşf[e] dahil olan 
4250 

Cem'an yekGn: 
7750 Guruş 
Yalnız yedi bin yedi yüz elli guruşdur. 

İşbu defter natık aldığı üzre mahall-i mezkGrun 
tecdldi ber veeh-i tahmin yedi bin yedi yüz elli guruş 
mesarifat ile mevcGda geleceği tahmin kılınmış 
aldığı ma ' !Gm-ı devletleri buyurıldukda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 3 C sene [ 1 ]258 [ 1 2  Temmuz 1 842] 

Cerrah Paşa vakf-ı şerlfi tarikından ifraz ve icra 
olman ma-i lezlz mahalleri : 

Süleyman Beğ vakf-ı şerlfinden Yenibağçe başında 
Tatlıkuyu zakağında çeşme. 

Deniz Abdal mahallesinde Yalnızbakkal karşusmda 
Hacı HGrşld Ağa'nun hanesi. 

[Derkenar] Vakfı nama'lGm oldığı . 
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Mahall-i mezkurda Himmetzade mahallesinde 
çeşme. 

[Derkenar] Vakfı nama'IUm. 
Cerrah Paşa civarında Tirnarhane zakağında çeşme. 

Amuca Hüseyin Paşa 
mezkfırda Yeşillioğlı 
çeşme. 

vakf-ı şerlfinden mahall-i 
çeşınesı dimeğle meşhur 

Bayram Paşa vakf-ı şer!finden mahall-i mezkfırda 
sebil ve mekteb ve çeşme ve tekye ve medrese. 

Amuca Hüseyin Paşa vakf-ı şerifinden Avretbazarı 
kurbında vez!r odalan derGnında çeşme. 

Cerrah Paşa vakf-ı şerifinden Cerrah Paşa cami ' -i 
şerifi ve çeşmesi ve hammamı. .  

12-21311 Avratpazarı civarındaki Cerrah Paşa, 
Bayranı Paşa ve Anıuca Hüseyin Paşa çeşnıe, 
şadırvan ve tekkeZerine cereyan eden suların, sur 
içi ve sur dışında muhtelif mevkilerdeki 
lağımlarının tamirat nıasrafına dair. 

Cerrah Paşa 
Me' mur-ı ta'ınir ü tecd!d oldığum Cerrah Paşa ve 
Bayram Paşa ve Amuca Hüseyin Paşa'nun 
Avretbazarı civarında kain çeşmeha ve 
şadurvanlarına ve tekyeye can ma-ı lezizün 
Topkapusı haricinde ve dahilinde ana tar!kıyla 
lağmları ve çeşıneha ve şadurvan-ı mezkurlarun 
tarikiarı ve hazinelerinün lökün-i halaları ve 
rnaslakları ber muceb-i defter keşf ve tecdid birle 
suları cereyan itdirilerek vukü' bulan mesarifatınun 
rnüfredat defteridür ki ber veeh-i ati zikr olınur. 

04885 
00496 
Par e 

Fı 1 8  C sene [ 1 2]58 [27 Temmuz 1 842] 

Revgan-ı bezir kıyye 977 fi 5 Guruş 
Eski birerlik künk aded 1420 fi 16  

00808.5 Kireç kantar aded 147 fi 5.5 Guruş 
04680 Beş üzerine bo n ad ed 1 60 fi 23 Guruş 
�0.!:....14-'-"9'--"1'----__ Altı üzerine borı aded 7 1  fi 2 1  Guruş 
1 1 360.5 

7 
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00726 Kettan kıyye 1 8 1 ,5 fi 4 Guruş 
00096 İp kıyye 32 fi 3 Guruş 
00480 Kum araba acieel 32 fi 1 5  Guruş 
00280 Tuğla acieel 4000 fi 70 Guruş 
=00"'""'1"-"2"""0'--__ Maslak acieel 24 fi S Guruş 
1 3062.5 
00060 
03480 
Guruş 
02597 
Guruş 
00468 
Guruş 

Kineel acieel 24 fi 2,5 Guruş 
Yevmiyye-i suyolcıyan acieel 348 fi 1 0  

Yevmiyye-i lağmcıyan acieel 37 1 fi 7 

Yemviyye-i lökünciyan aded 78 fi 6 

""'00""'6�6"""0� __ Yevmiyye-i dlvarcıyan acieel 66 fi 1 0  
Guruş 
20327.5 
00605 Yevmiyye-i rençberan acieel 1 2 1  fi 5 

�__,......_= �  "-f- • • . Guruş 
,. '1.\"!:"�-� .... . � �. 00 1 05 � -:--.. . . -'ı .. • \ " ·  Künk hammal iyyesi 

-=.,_ <,; V \  - ...,.. �·'·" \ 
2. �.:.ı..;.;.:..ı;.::,_: .  � '\v 00060 B on hammaliyyesi �---- . . ... . .  � 

• ,., ..... :-:ı ...... -:--.... . . " H  00045 Tuğla hammaliyyesi 
�.,.__ · -� 0008 1 5 R 1 � ı ·  . ,,, vf:.f . .;, ... . .  "' '"- �"-"'-"'-'-'' "---- evgan 1amma ıyyesı 

����. : � · c  2 1 224 
Ci'-;.;ı.P� \ ._, 00 1 04 ç· ı · � 

· � .... • . . ı ıngır 
<..ô'-..ı(#l -w . '\ . 
""";""w: : · · ı.c 00062.5  Taş tekne 

� 00460 ____ Kaldınıncı k ' 't -"'·· . · . , , ,  2 1 850.5 -- -"" ·  .. 

�....,...__, cT,..-�· . : . ...... _. 00272.5 
, . .  ' '" "�""�....i. �� 1 00 Pare 

İhrac olınan atik kurşun kıyye 1 09 fi 

(:"� o , _ 

-� . ., -.;:-- 2 1 578 
' "' " "' 

Guruş 

Evkaflara taksim olmmak üzre ( . . .  ) geJen pusulanun 
sGreticlür. 

2 1 578 
03500 Cerrah Paşa haınmamcısı Mehmecl'ün yekunı 
1 8078 
07289 Cerrah Paşa vakfına 
1 0789 
04000 Bayram Paşa vakfına 
06789 
04000 Amuca Hüseyin Paşa vakfına 
02789 
00750 Hacı HGrşid 
02039 Guruş 

( . . . ) 
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Guruş 
2039 
0679.5 
0679.5 
0679.5 
2039 

Akçe 

20 
20 
20 
00 

İ şbu defter-i müfredat natık oldığı üzre tari'k-I 
mezkGrlarun mesarifi ber mı1ceb-i bala gayr-i ez atik 
kurşun yalnız yiğirmi bir bin beş yüz yetmiş sekiz 
guruşa baJiğ oldığı ma 'lı1m-ı devletleri buyurıldukda 
emr ü ferman hazret-i men lelıü ' l-emründür. 

Çeşme-i mezkGreye cari ma-i lezlzün mahall-i ifrazı 
olan Hekimağlı All Paşa cami ' -i şeri:fi derlinında 
terazı1smdan çeşme-i mezkı1r hazinesine gelinceye 
değin mefrı1ş borılan lıadib olup tecdldi lazım 
gelerek ve tecdldi dahi mesarif-i keslreye muhtac 
bul ınmış aldığından kadim tariki tanzlminden sarf-ı 
nazar ile işbu çeşme-i mezkı1run suyı DavGd Paşa 
mahkemesi suyı tarlklna ilave olmarak mahkeme-i 
mezkı1r dlvanna terazlı inşasıyla tari'kı tanzim oldığı 
halde çeşme-i mezkı1reye varıncaya değin atik 
borılan fesh birle müceddeden altı üstüne borusmun 
tecd1di: 
Tı1len 
His ab 
360 

Bo rı 
198 Aded 
30 Fı 
59 1 0  Guruş 
0500 İhrac olmacak atik kurşun balıası ber veeh-i 
tahmin kıyye 200 fi l OO Pare 
54 10 Guruş 

Terazlı mesarifi: 
250 Guruş 

Arnabud künkii: 
100 Aded 
3 Fı 
300 
Cem'an yekı1n:  
5960 Guruş 
Yalnız beş bin dokuz yüz altmış guruşdur. 

9 

12-213/lc 
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Şeref-sahife-i sudtir buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen erbab-ı miyah kulları irsaliyle çeşme-i 
mezkfirun tarikı mu 'ayene itdirildikde ancak 
Hekimağlı All Paşa cami ' -i şerifi derlinında terazfisı 
olup terazfisından ceşme-i mezkfireye varıncaya 
değin mefrfiş borılan haı·ab olup tecdide muhtac 
bulınmış ve tecdidi husfisı dahi üç yüz yiğirmi borı 
ferş alınarak ihrac olmacak atık kurşunı semeninden 
başka sekiz bin dört yüz guruş masrafla vücuda 
gelerek mesarif-i kesireyi mficib aldığından kadim 
tarikı tanziıninden sarf-ı nazar ile suret-i ehve
niyyetle tanziıni ( . . . ) olındukda ancak Davfid Paşa 
mahkemesi çeşme-i mezkfireye kurb u civar 
bulındığından işbu çeşme-i mezkfirun suyı 
mahkeme-i mezkfir suyı taıikına ilave alınarak ve 
mahkeme divarına terazfi inşasıyla çeşme-i 
mezkfirun suyı ifraz ve İcra alındığı halde (silik) 
oldığı üzre beş bin dokuz yüz altmış guruş mesarif 
ile vücuda gelerek kadim tarikı tanzimi mesarifinden 
iki bin dört yüz kırk guruş ehveniyyet hasıl olacağı 
ma 'lfim-ı allleri buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-ernründür. 

Fı 2 1  C sene 1 258 [30 Temmuz 1 842] 

Çeşme-i mezkGreye cari ma-i lez1zün mesleğinden 
mefrfiş altı üzerine borılan fena bulmış olup tecdide 
muhtac aldığından atık borılan fesh birle 
müceddeden borılannun tecd1di: 
Tfilen 
His ab 
265 

B on 
146 Aded 

4380 Guruş 
0500 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atık kurşunı 
bahası kıyye 200 fi 1 00 Pare 
3880 Guruş 

Cem'an yekfin: 
3880 Guruş 

Yalnız üç bin sekiz yüz seksen guruşdur. 
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Şeref-sahife-i sudCır buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen çeşme-i mezkCırun tarikı erbab-ı miyah 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildikde tarik-ı 
mezkCırun borılan harab olup tecdide muhtac 
bulınmış ve tecdidi husCısı dahi merbı1t defter natık 
oldığı üzre ihrac olmacak atik kurşum balıasından 
ma'ada üç bin sekiz yüz seksen guruş mesarifle 
vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma ' !Gm-ı 
devletleri buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men 
lehü ' l-emründür. 

12-21411 Atik Ali Paşa, Sarıgez ve Büsrev Paşa 
semtlerindeki çeşme, tulumba, balıçe ve konaklara 
cereyan eden suların bozulan lağımlarının tamirat 
masraftarına ve söz konusu suların kimlerin 
tasarrufunda bulunduğuna dair. 

Keçeciler'de Eski Ali Paşa ve Sarıgez ve Hüsrev 
Paşa nam mahallerde kain çeşmeha ve tulumba ve 
bağçe ve konaklara cereyan iden ma-i lezizün ana 
tarikı harab olup Sulukule nam mahallde kain ma-i 
leziz kubbesinden Eski Ali Paşa nam mahalle 
gelinceye değin mevcCıd lağm derlımnda mefrGş . 
künklerinün ba 'zı mahalleri harab ve lağmı dahi 
dolmış aldığından lağmınun tatbiri ile künklerinün 
ta 'mir ü tecdide muhtac olan mahallerinün keşf 
defteridür ki ber veeh-i ati zikr olınur. 

Fı 29 C sene [ 1 ]258 [7 Ağustos 1 842] 

Sulukule nam mahalde kain kubbeden Keçeciler 
nam rnahallde Küçüktavşan bağçesi dimeğle ma 'rı1f 
bağçeye varınca salma ana lağmınun derı1m dolrnış 
aldığından lağm-ı mezkı1run tathiri: 

Lağm tatbiri : 
Hi sa b 
550 
5 Fı 
2750 Guruş 

Lağm-ı mezkı1r derlımnun lökün ile ta 'miri: 
1 500 Guruş 

l l  

12-214/la 
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Bağçe-i mezkurede vakı ' lağm derlinında mefrliş altı 
parmak künklerinünzebane mahallerinün yedirme 
sargıları fena bulmış aldığından ancak zebane 
mahallerinUn yedirmesi tecdidi ve lağmınun tathiri : 
Zebanesi tecdidi : 

12-214/lb 

Akşemseddin köşesi nam malıal lden çukur bakkala 
varınca lağm derlinında mefrliş altı parmak künkleri 
harab olm1ş aldığından yedirme sargılı olarak alt1 
parmak künklerinün tecdidi: 
TGlen 
His ab 
170 

Künk 
425 Aded 
14 Fi 
5950 Guruş 

Eski Ali Paşa çarşusında lağm derlinında altı parmak 
künklerinUn zebane mahallerinUn yedirme sargıları 
fena bulmış aldığından ancak zebane mahallerinUn 
yedirmesi tecdidi kUnkinUn tecdidi: 
KU nk 
250 Aded 
8 Fi 
200[0] Guruş 

Mahall-i mezklirda lağm derlinında kezalik altı 
parmak kUnklerinün tecd1di: 
TGlen 
His ab 
40 

KU nk 
100 Aded 
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14  Fı 
1400 Guruş  

Çeşme-i mezklırun fazlası Mi ' mar Ağa çeşmesine 
cari o lup çeşme-i mezkurun tarlkınun Arnabud 
künki i le beş üzerine borı l an fena bulmış aldığı ndan 

kezalik tecdldi ile ta ' ml ri künkinün tecd!di :  

TOlen 

Hi sa b 
190 

Künk 
475 
3 Fı 
1475 Guruş 
Ta 'mlri mahalli:  

Hisab 

100 
2 Fı 
200 Guruş 

Bo rı mahal l i :  
Hisab 
1 0  

B on 

6 Aded 

35 Fı 
210  Guruş 

Eski All Paşa nam mahallde çukur bakkiil dükkanı 
i ttisalinde lağm derunında Çukurçeşme'ye i fraz 
olınan ma-i l ezizün tarikında Arnabud künkleri fena 
bulmış aldığından künklerinün tecdidiyle çeşme-i 
mezkur ittisalinde meslek tanzlmi:  

TGlen 
1 60 

Künk 
400 Aded 
3 Fı 
1200 Guruş 

Meslek tanzlmi :  

l 3  

12-2/4/lc 
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200 Guruş 

Cem'an yekun: 
1 8585 Guruş 

VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERi 

12-214/ld 

C'-:'-:..:·�.;..,.;:,-M>.;; ,;; Şeref-sahife-i sudtir buyurılan ferman-ı şeriflerine 
..ı,� ... ..ı;.:,.• '" ' '-' ' "''''4""-"/ ' ' ' A l d A hA ld  h Ak kA 

,;,.,, ,. <<"'J.(.' '='""- ·�· .. " · ' • ..,.,..._.,,_, ;..:.:., ·...;,�· . ımtısa en erun-ı arz-ı a e mu arrer tan -ı mez ur 
---·•Jt;...;,;:; ;ı& . ,.-. • <'.w'�'..; . � . ��� ....... 
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�......, �......:� o ç:"" '-'J�� � • • • � r '"":tJ!AtCI IW_.,� • : -:-.J-� 
· �... � :'"t'Jo_.v}""'..,.,.,J_j.. : .�.J,. ...,J� ı:..;"..v: ı... . � ·�· ..... ..ı.c; __ Paşa ve Sarıgez ve Büsrev Paşa nam mahallerde 

o\.1:-'��'-' . .  . . .J__.aJ .v�..JJ , . . " ��- c-ı�- . .  
�:...;..__Jb � .... c.ı.:-� ..... ��-�::"� ..... ""�c...::....;.;_·r-: ... c..�.-t ... ,: kain çeşmeha ve tulumba ve bağçe ve hammam ve 
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..,u ::u,..u;. . . "li".-Jı',ei . · . · 'e. c.ı.;,:,.,ı, . 
.c.· · �-..t:-..k.,e.._. -:'-" "�·1:->vr •• ,,"��� Keçeciler'de Küçüktavşan bağçesine gelinceye değin 
:E"_.,..;v-..� '?;'"'' v--+.:(.;.ı.� salma ana lağmınun dertını dolmış ve bağçe-i 
� • ... .ı;.;:_:v-<1,- . :.----"'.ı.:�;i:..;d_.. , mezküreden Eski Ali Paşa nam mahalle gelince . :..ıJ , e: �� .'?-i...J ı_ v · , '""' 

._,.!..: '- u_..:·"· cr_...u:.,�/"�·�;...,· , .. ,_...,-:. ";(7::." lağm derunında mefruş altı parmak künklerinün 
' :J I �  •• C/_,.t-4",...,., ' -.......... 2, . • .. .  , • b ' ı ı Ab ı b ' ı d h '  bA .:.. _ 

- - u�."e.,#__:.�v�·; a.:,� _ 'i-"+;.�..,;�;;-� a zı arı 1ara O mış ve a zı arınun a ı ze ane � . ,--·� - -� �J -t...ı_,J, . . . --�u 

"�-:-41-.:r� , . .  · �\ı:. .... ;....,� · '4·' ..... -..._. · ."·-'�J· -ü��·. mahalleri n ün yedirme sargıları fena bulmış . -- cı.""" ,. · "'-...., --� -... ı.::. c· ... . --
.,,._._;_, eq;�<t4..:.:.-:. ·� :- aldığından ta 'mir ü tecdlde muhtik bulınmış ve Eski 

. .  ·''/.!iırU..� All Paşa nam mahallde ana tarikından müfrez 
Çukurçeşme ve Mi  'mar çeşmesinün dahi tarikiarı 
harab aldığından ta 'mlr ü tecdidleri lazım gelmiş ve 
tarik-ı mezkürlarun ta'mlr ü tecdldleri dahi merbüt 
defter-i keşf natık oldığı üzre Çukurçeşme ile 
Mi  'mar çeşmesinün tarikJan mesarifi i le ma 'an ana 
tarikınun mesarifi cem'an on sekiz bin beş yüz 
seksen beş guruş mesarif ile vücüda geleceği tahmin 
kılınmış ve işbu tarik on dört mahalle cari ma-i 
lezizün ana tarikı olup el-yevm sularınun cereyanına 
sekte gelmiş idüğinden ta 'mir ü tecdldi hususı elzem 
kabilinden olmağla bu süretde husus-ı mezkür 
hakkında ne vechile irade-i aliyyeleri te 'alluk 
buyurılur ise ol babda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

[Derkenar] Ba'dehu sadır buyurılan ferman-ı şerife 
cevab. 

Sadır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisalen tarik-ı 
mezkürdan ifraz ve icra olınan ma-i lezlzün 
mahalleri su yolcısı kul ları ma 'rifetiyle tanzim-i 
defter olmarak tulumba ve çeşmelerün hanileri ve 
konak ve bağçelerün mutasarrıfları defter-i mezkur
da gösterilen esamiler balalarına şerhle işaret 
kılınarak fakat çeşmeha-i mezkurun ikisirrün tarihi 
olup ma' adalannun olmadığı ma ' I  Gm-ı devletleri 
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buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü'l
ernründür. 

Fı 14  Receb sene [ 1 2]58 [2 1 Ağustos 1 842] 

Mutasamflarınun esamlleri zahrına kayd olınmışdur. 

Der'uhde-i Hüseyin Ağa 
Y enibağçe'de Dolablı bostan masura aded:0.5 
225 Guruş 1 O Pa re 

Der'uhde Bilal Ağa 
ittisalinde Tavşan bostanı masura aded:0.5 
225 Guruş l O  Pare 

Sultan Süleyman vakfından idüği 
Keçeciler çeşme masura aded:4 
1 806 Guruş 

Sultan Süleyman vakfından idüği 
Eski All Paşa civarında Çukurçeşme masura aded:4 
1 806 
1400 Müstakıll tarlkı 
3206 Guruş 

Mi '  mar bo s tanı vakfından idüği 
ittisalinde çeşme masura aded:2 
903 
26 15  Müstakıll tarlkı mesarifi 
35 1 8  Guruş 

Sultan Süleyman vakfından idüği 
Eski Ali Paşa civarında Hacı İlyas mahallesinde 
çeşme masura aded:4 
1 806 Guruş 

Eanisi merhum Hacı Osman Ağa 
Hace Veys cami ' -i şerlfi karşusında tulumba masura 
aded:0.5 
225 Guruş 1 O Pare 

Eski All Paşa kurbında Bali Paşa'nun bina eylediği 
cami ' -i şerlfi derlinında çeşme masura aded:2 
903 Guruş 

Sultan Süleyman vakfından idüği 

1 5  
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Hüsrev Paşa'da çeşıne masura aded:4 
1 806 Guruş 

Der'uhde-i Emin Beğ 
Hüsrev hışa'da konak ve tahtında çeşme masura 
aded: 1 . 5 
1 77 Guruş 10  Pare 

Sultan Süleyman vakfından idüği 
Sarıgüzel kurbında Ayinel i  çeşme dinıeğle meşhur 
çeşme masura aded :903 

12-2/5/la Süleyman Paşa vakfından olarak bin yetmiş bir 
tarihiyle müverrah idüği 

"'1+?! ,,..., .. I:. 
, ... .. , 

( 
.-----· ·  

�· 
. ,_ . '( � 

Mahall- i mezkOrda Kanlıçeşme dimeğle meşhur 
·•" � �- çeşme-i battfı1 ' -�� .. .;._.l,_J�·, u';JI�n;/; -J..:-, �� ... · �.:...� Der'uhde-i Hacı Hamld Efendi ,..., .. 

��-.ı: Sarıgüzel'de konak derOnında 
-:'· � aded:0 .5 ·\\ 225 Guruş l O  Pare 

.,& • .; \ . 4,;o,!.f._;"""�· ���,.;""w• 
•..---e . 
� .. 
\ -�. . .... 

Sultan Süleyman vakfından idüği 
Sarıgüzel çeşmesi masura aded:4 
1 806 Guruş 

tulumba 

Bayram Paşa vakfından idüği 
Sarıgüzel'de hammam masura aded:4 
1 806 Guruş 
Der'uhde-i Kassablar kethudası All Beğ 
Sarıgüzel'de konak masura aded:0.5 
225 Guruş 1 O Pare 

masura 

Gürci Mehmed Paşa vakfından olup 
tarihiyle mü verrab idüği 

bin otuz beş 

Halıcılar köşki civarında Çatalçeşme 
Battal 

-<:!-�\ Cem'an yekOn: 
-� -� 1 9365 Guruş 

�.J:,.I'.ı.,.,. 
ı.-.. 
:i:.., .· Masura aded:34 

... .... 

�� · - 12-21511 Göksu 'daki B enlizade çeşnıelerinin ..,, 
-:,;:=:"�""'�"";::;.,....._�--._- bozulan lağımlarının tamirat masrafına dair. 
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Şifahen sadır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisaler • - -'-' ·'.U....> ".J 
12-2/5/lc 

Göksu nam mahallde ka in B enlizade çeşmelerinür _.::,.;.;__��:� <2!-�_,;.,ı-� ..;l{,_..,r-:..v..r. • .  _ _  

,_ o ,... A -"' _ , A , .. ,�..+.J.'.JI.J� ,:� • • • � � �_A.""" · ,.., 

ma-ı lezız tarıkları erbab-ı vukuf kulları ırsalıylt ,_ .:.fJ --:-" <V..-t.� ..,_;, :___�.:.. ... d""-
• d,...,J.-,_ , . 

mu 'ayene itdirilerek tarik-ı mezkurlarun ta 'mir i �� ��::.t·' <..�..,_.; ..;,;, 
- ,� tecdide mu h tae olan mahalleri n ün ınesarifin �-: ..1"-:-.. :.:, �  

mübeyyirı keşf defteridür ki ber veeh-i at1 zikr 
olınur. 

Fı 3 Receb sene [ 1 ]258 [ 1 0  Ağustos 1 842] 

Mahall-i mezkurda muına ileyhün çeşmelerinden iki 12-2/5/ld 
aded çeşmelerine cari ma-i lezlzün Otak deresi nan .r.;.;ı..G ı.w.- . 
mahallde Eşref Efendi ba§:ı derunında lag-mmun biı --t-�•'VfJ.t:'::.":"'ı', <V.;:.. :�. ,.,� o.:_.J_.:..._, . / _ _  � �� . . .. - ('\. ı ,.,,;� ct; mikdfır tatlıiriyle ! ağın ağzı mesleğinden Göksu'd:: �-!� �);.,� '?"''"' "'�_.;;.;.1L.s.:i•; .. �- , :  :.'"'-<>�..,-

- .  . '"' 
.. ""'""' �.J <U�y_,e. . . · . �� � �� .. ,J..ı,--Yatakbaşı meslegıne gelınce mefruş Arnabuc ---�- -��.:;ıl;::_;,..�.��.. . . · künklerinün derOnı taş [ı] bitmiş aldığından fesh birlt c-ı..:.... . . �-/CA;�..;..., . e+-..ı./ 

künklerinün ve Yatakbaşı mesleğinden çeşmelen -.::.:-;:;..;•  .__..:-�:C.;.ı:._.;_ , • · • - .-A--:' -,ır,• 
varınca 1cab iden altı üzerine barınun tecdidi : � � · ___s� 
Lağm tath!ri : 
TQlen 
His ab 
40 
s Fı 
200 Guruş 

Arnabud künki tecdidi :  
TOlen 
His ab 
270 

Künk 
675 Aded 
3 .5  Fı 
2362.5 Guruş 

Altı üzerine borısınun tecdidi : 
TO!en 
Hisab 
3 10 

B on 
1 7 1  Aded 
30 Fı 
5 1 30 Guruş 

� -::=::::: .!C. �  .f:r: � -- �-- -- � Ç, . :· " ' � ·  <..� -..<·..._ 

-�"· 

. ......---· - --
---- ----, . 

( � 

\ 
;.-'--. 

12-215/le 
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12-216/la 

12-216/lb 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Mahall-i mezkGrda mGma ileyhün Karakolhane 
-� -� � . 

.. � l.::. ·�-: ı J; . .t� .. ·' "! !,t 
ittisalinde ve civarında diğer iki aded çeşmelerine 
cari ma-i lezizün Çifteçınar nam mahallde !ağın ağzı 
mesleğinden çeşmelere gelince Arnabud 

-:,;..;.. .. , .:.  . .;� • .4- . .  - künklerinün ve beş üstüne borusınun tecdidi: 
· . ·  4....Sfo w {tl.-"';n";J•.f- �4,.#·. :  • 

• 
. .  

• • _,,� f. 't.  ----.J: ..r'- J .  • -: .  �1 .. � 

'-f--� .. .:.ıı:._ • 

� . '"'· -.J,_. 
�s \ ... ,. 

Künki 
TGlen 
His ab 
7 1 0  

Künk 
1775 Aded 
3.5 Fi 
62 12.5 Guruş 

Beş üstüne bo n :  
6 Aded 
32 Fi 
1 92 Guruş 

Meslek inşası: 
25 Guruş 

Cem'an yekiln: 
14 122 Guruş 

Yalnız on dört bin yüz yiğirmi iki guruşdur. 

• . ""''-uı.:e.:.; "':��"'"":"'Sti..aj�J:._dı • .;.otA./ İşbu defter natık oldığı üzre mahall-i mezkGrun 
�� c:.:::""7· ta 'mir ü tecdidi on dört bin yüz yiğirmi iki guruş 

�, · mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış oldığı 
�� ma'lGm-ı devletleri buyunldukda emr ü ferman 

' � �:: hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-21611 Aziz Mahmud Hüdaf dergii/ız suyolunun 
muhtelif mevkilerinde yapılan tamirat masrafına 
dair. 

Hüdayi Aziz Mahmud Efendi'nün defteridür. 
Fi 7 Receb sene [ 1 ]258 [ 14 Ağustos 1 842] 
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Büyük Çamlıca tahtında meslekden Kısıklı 
karyesine varmaksızın bağ derunında mesleğe 
gelinceye değin altı üzerine borılannun tecdidi: 
Tfilen 
His ab 

230 
B on 
126 
32 
4032 

Ad ed 
Fi 
Guruş 

Valide kethudası Ahmed Efendi ile Deli Mehrnec 
bağı derunlarında Arnabud künklerinün tecdidi : 
TUlen 
His ab 
1 80 

Künk 
450 Aded 
2.5 Fi 
1575 Guruş 

Tophaneliağlı çeşmesi caddesinde hendek kUşadıyla 
Arnabud künklerinün tecdidi : 
TQlen 
His ab 
450 

Künk 
1 125 Aded 
3937.5 Guruş 

Tophaneliağlı çeşmesine varmaksızın derlinında 
mefruş künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
40 

Künk 
100 Aded 
3 .5  Fi 
350 Guruş 
Kefere maşadlığı nihayetinde Yatakbaşı 
mesleğinden Abdullah Paşa çeşmesi kurbında 
mesleğe gelince beş üzerine borılannun tecdidi: 
Tı1len 

19 

12-2/6/lc 
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Hi sa b 
690 

Bo n 
380 Aded 
35 Fı 
1 3300 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Meslek-i mezkCırdan Bağlarbaşı 'nda mesleğe vannca 
üç zira' hendek küşadıyla Arnabud künklerinün 
tecdldi: 
TCılen 
His ab 
650 

Künk 
1625 Aded 
5 Fı 
8 1 25 Guruş 

NCıhkuyusı 'nda kain meslekden Harmanlık'da 
mesleğe vannca Arnabud künklerinün tecdidi :  
TCılen 
Hi s ab 
3 1 0  

Künk 
775 Aded 
3 .5  Fı 
27 1 2.5 Guruş 

Karaca Ahmed nam mahallde meslekden Taşcı lar 
köşesinde mesleğe varıncaya değin beş üzerine 
borılannun tecdidi :  
TCılen 
His ab 
270 

Bo n 
149 Aded 
35 Fı 
52 1 5  Guruş 
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Doğancılar meydanında kain mevcCıd tarikdan 
dergah-ı all i ttisalinde taksimine varıncaya değin 
ba 'zan hendek küşadı ve ba 'zan lağm derlım i le beş 
üzerine borılannun tecdldi : 
Hendek mahalli :  
TCılen 
Hisab 
250 

Bo rı 
1 38 Aded 
35 Fi 
4830 Guruş 

Lağın derCını mahalli :  
TCılen 
His ab 
250 

B on 
138  Aded 
30 Fi 
4140 Guruş 

Dergah-ı all c ivarında merküm Halil Paşa'nun çeşme 
ve seblline cari ma-i lezlzün mefrCış altı üzerine 
borılan harab aldığından fesh birle tecd!di: 
TCılen 
His ab 
3 10 

B on 
17 1  Aded 
32 Fi 
5472 Guruş 

Cem'an yekun: 
53689 
5750 İhrac alınacak atik kurşunı kıyye 2300 fi 100 
Par e 
47939 Guruş 

Yalnız kırk yedi bin dokuz yüz otuz dokuz guruşdur. 

Şeref-sahlfe-i sudGr buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen derun-ı istid 'ada muharrer hankah-ı allnün 

2 1  

12-2/6/ld 
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12-2/711 

VAKIF S U  D EFI'ERLERİ /SU KEŞi F  DEFrERi 

ma-i leziz tarikı erbab-ı miyah kullan irsaliyle 
mu 'ayene itdirilerek tarik-ı mezkQrun medine-i 
Üsküdar'da Çamlıca nam mahallde hankah-ı aliye 
gelinceye değin mefruş künk ve borılannun ekser 
mahalleri harab aldığından hankah-ı aliye bir gune 
su cereyan itmeyüp Çamlıca-i kesire'del ve 
Tophaneliağlı caldesinde3 suyı telef olmakda 
aldığından tecdidi elzem kabilinden idüği ve azız-ı 
muşarun ileyh hazretlerinün vakf-ı şeriflerine 
mülhak Halil Paşa vakfınun hankah-ı ali civarında 
çeşme ve sebili suları dahi aziz-i müşarun ileyh 
hazretlerinün ma-i lezlz tarikıyla ma 'an cereyan 
idegelmiş olup hankah-ı ali ittisalinde taksimden 
muma ileyhün sebil ve çeşmesi hazinesine gelinceye 
değin tarikı harab olmasıyla tecdldi lazım gelmiş 
aldığından mesarifi dal1il-i defter olmarak ber 
mı1ceb-i keşf tarik-ı mezkı1rlarun ta' mir i.i tecdidi 
merbut defter natık [aldığı] üzre ihrac olmacak gayr
i ez balıa-i atik kurşun kırk yedi bin dokuz yüz otuz 
dokuz guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılmmış idüği ma ' lGm-ı devletleri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Tarih-i keşf fi 7 Receb sene [ 12]58 [ 1 4  Ağustos 
1 842] 

Diğer i 'lamı zahnna kayd olınm1şdur. 

12-21711 Çamlıca 'da Ketlıuda Alımed Efendi 
çeşnıesi suyuna Kısıklı tarafından gelen pis suların 
karışmasını önlemek üzere yapılan tamirat 
masrafina dair. 

Hüdayi hazretlerinün (silik) 
Şeref-sahife-i sudur buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen derun-ı istid 'ada muharrer husus-ı 
mezkurun keyfiyyeti taraf-ı çakerlden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdirilerek aslıab-ı 
hayratdan Kethuda el-Hacc Ahmed Efendi 
merhı1mun Çamlıca tarikı caddesinde Sarıkaya 
civarında kain bağ pişgahında olan çeşmeye cari ma
i lezlzün B enlizade çayırında vakı'  tarik üzre 

2 Çaınlıca-i keblre'de 
3 diddesinde 
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mevcud ıskarası hadib olmak hasebiyle Kısıklı 
karyesi tarafından sebW vuku ' ında cereyan iden 
çirkabı tarik-ı mezkur üzerinden cereyan idüp 
çeşme-i mezkur suyı tarikına nüzGI iderek mazarrat 
peyda itmiş ve mazarrat-ı mezkGrun def'i hususı 
dahi beş yüz guruş mesarif ile vücuda geleceği 
tahmin kılınmış iclüği ma ' lGm-ı devletleri 
buyurılclukcla eım ü ferman hazret-i men lehü' l
emrünclür. 
Tarihi5 keşf fi 7 Receb sene 1258 [ 1 4  Ağustos 1 842] 

12-21712 Süleymaniye sııyolwıun muhtelif 
mevkilerinde yapılan tamirat masrafına dair. 

Süleymaniyye tarikinun keşfi cleftericlür. 

Cebehaneci karyesi civarında Çınar kolında bir acled 
katma hacasınun kapak vaz ' ıyla ta'miri : 
300 Guruş 

Mahall-i mezkGrda geçe kurbıncia ana lağmınun 
divan ta 'miriyle bacasına kapak vaz' ı :  
300 Guruş 

Mahall-i mezkGrcla ana tarikı üzerinde ıskara ta'miri: 
500 Guruş 

Cebehaneci karyesi kurbıncia taş lağma gelmeksizin 
ana tarikıncia meramat6 zuhGr itmiş aldığından 
hendek ile ta 'mi ri: 
TGlen 
His ab 
100 
3 Fi 
300 Guruş 

4 seyl 
5 Tarih-i 
6 meremmat 

23 

12-2/7/2a 

-- -

... . .  

12-2/7!2b 
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12-2/7/2c 
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Cebehfmeci karyesi kurbında Taşlıgeçe nfnn 
mahallde ana tarikınun bölme(?) mahalline divar 
inşası :  
200 Guruş 

Çamurlıhan kurbında katmalara ana tarıkınun lağm 
tathlri : 
TGlen 
His ab 
300 
5 Fl 
1500 Guruş 

Mahall-i mezkurda ana tarikı üzre ıskara ta 'mlri : 
300 Guruş 

Mahall-i mezkurda diğer ıskara ile iki aded meslek 
ta 'miri : 
500 Guruş 
Mahall-i mezkGrda bir aded katmanun Arnabud 
künkinün tecdldi: 
Tfilen 
Hisab 
25 

Künk 
62 Aded 
3 .5 Fl 
2 1 7  Guruş 

A vas karyesinde ku b beden beri İstanbul tarafında 
lağmmun tathiri : 
300 Guruş 

Çınar ve Kalfa kolından Çiço çiftliğinde kubbeye 
gelinceye değin iki kol tarikın un ba 'zı mahallerinde 
vukü' bul mı ş merametlerinin7 lökün ve yedinne i le 
ta 'miri : 
1 250 Guruş 

7 meremmatlarının 
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Kalfa karyesi civarında ana tarikınun altı parmak 
künklerinün tecdidi: 
TGlen 
His ab 
5 
Künk 
125 Aded 
1 2  Fı 
1 500 Guruş 

Cimri deresinde bir aded katmanun tathiri : 
300 Guruş 

Hastahane civarında Çayırağzı nam mahallde 
meslekden Bayram Paşa'da bostan derGnında 
mesleğine gelinceye değin mefrGş künkleri dar olup 
sulan girüsüne batarak(?) telef olmakda oldığından 
yirine yedi parmak künklerinün tecdidi : 
Tı1len 
Hisab 
1 1 60 

Künk 
2900 Aded 
1 4  Fı 
40600 Guruş 

Esbpazarı kemerinden Bozdoğan kemerinün 
nihayetine varıncaya değin mefrı1ş bir üstüne 
borılannun kurşunı metin ve müstahkem olup ancak 
zebane mahallerinün yedirme sargılan tecdidi ile 
yedi parmak künk ve bir üstüne kurşun borılannun 
tecdidi : 

Zebane mahalleri sarılacak borılarun mikdarı : 
286 Aded 
so Fı 
14300 Guruş 

Yedi parmak künk tecdidi : 
100 Aded 
14  Fı 
1400 Guruş 

Bir üstüne borı tecdidi : 

12-2!7!2d 
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12-218/1 

/ . 

� ··· ,ı.!N �-!'�· JJ�.: .• DA)..!o�""·v:u;_ Jt� .vı.SJ.- _;.;; �·� G�, ....... u-I,J-1� .'� 
& �-4 r�'1bı ':"� �·�., ·� ;...:_, J ı �J ;J:.}t' �.,.)�1._,./� .. � 

(-Y. '?".h- :...� ':• ..s...,._ ..s.·, ·'. 

. • .  
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1 5  Aded 
20 Fi 
300 Guruş 

Cem 'an yekün: 
66767 Guruş 

Yalnız altmış altı bin yedi yüz altmış yedi guruşdur. 

Şeref-sahife-i sudOr buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün cami '-i şeıif ve imaret-i 
amire ve medari s-i münife ve hayrat-ı saireleriyle 
tarik-ı hazret-i müşarun ileyhe mülhak katma 
sularından konakha ve uhra vakfından çeşmeha ve 
cevami ' lere car:l ma-i lez1zün haric ve dahil-i sOrda 
olan ana tarikinun keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab
ı miyah kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde vakf-ı 
hazret-i muşarun ileyhün Cebehaneci karyesi 
civarında Çınar kolından cari ma-i leziz ile Kalfa 
karyesi kemerine varıncaya değin tarik-ı hazret-i 
müşarun i leyhün üzerinde mevcOd ıskara ve 
meslekleri mefrCış künklerinün ba 'zı mahalleri ta 'mir 
ü tecd1de muhtac bulınmış ve Esbpazarı'ndan. 
Bozdoğan kemerine varıncaya değin mefrCış bir 
üstüne borılannun kurşunı metin [ve] müstahkem 
olup fakat zebane mahallerinUn yedirme sargıları 
fena bulmış aldığından külle yevm meramat8 zuhCır 
iderek suyınun telefine badi olup hayrat-ı hazret-i 
müşarun ileyhe layıkıyla su cereyfm iderneyeceği 
derkar bulınmış ve tarik-ı mezkOr yüz elli aded 
mahallden mütecaviz mahallere ifraz olman ma-i 
lezizün ana tarikı olup bu sOretle tarik-ı mezkfirun 
ta 'rrılr ü tecdidi lazımeden bu lı nmış ve ta 'mlr ü 
tecdid[i] [da]hi merbOt defter-i keşf natık oldığı üzre 
altmış altı bin yedi yüz altmış yedi guruş mesarif ile 
vücuda geleceği tahmin kılınmış olmağla bu sOretde 
husus-ı mezkfir hakkında ne vechile irade-i 
aliyyeleri te 'alluk buyurılur ise ol babda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi (silik) Receb sene [ 1 2]58 [8 Ağustos-6 Eylül 
1 842] 

8 meremınat 
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12-21811 Zeyneb Sultan camii civarındaki çeşmeniıı 
bozulan suyolunuıı tamirat masrafına dair. 

(silik) 
Çeşme-i mezkı1ra can acı suyınun Zinee Sultan 
cami ' -i şerifi nam mahallde ınevcı1d lağmından 
çeşme-i mezkı1reye gelinceye değin mefruş künk ve 
beş üstüne borılannun harab aldığından tecdide 
muhtac olan mahallerinün (silik) tecdidi ile çeşme-i 
mezkı1run münhedim. 

Künk ta'miri : 
300 Aded 
3 Fı 
900 Guruş 

Bon mahalli beş üstüne: 
His ab 
80 

Bo n 
44 Aded 
35 Fı 
1540 Guruş 

Divar ta 'mi ri : 
200 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
2640 Guruş 

Yalnız iki bin altı yüz kırk guruşdur. 

Şeref-sahife-i sudı1r buyurılan ferman-ı şerlflerine 
imtisalen taraf-ı çakeriden erbab-ı vuküf kulları 
irsaliyle mu 'ayene itdirildükde Zeyneb Sultan cami '
i şerifi nam mahallde mevcı1d lağmından çeşme-i 
mezkı1reye gelinceye değin mefrüş künk ve 
borılannun ba 'zı mahalleri harab ta 'nlir ü tecdide 
muhtac bulınmış ve çeşme-i mezkürun divan dahi 
münhedim aldığından gerek tarik-ı mezkürun ve 
gerek divannun tanzimi mesarifi merbüt defter natık 
oldığı üzre iki bin altı yüz kırk guruşa reside oldığı 
ma'lüm-ı devletleri buyurıldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-ernründür. 

9 Zeyneb 

12-2/8/2a 

12-2!8/2b 
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Fl derlin-ı(?) Receb sene [ 1 ]258 [8 Ağustos-6 Eylül 
1 842] 

12-218/2 Derviş Yunus mahallesindeki çeşmeniıı 
bozulan suyolunuıı tamirat masrafıııa dair. 

Derviş Yunus malıallesinde çeşmenün 

Nlireddin tekyesi kurbında kain menzil derlinında 
terazlidan çeşme-i mezblirun hazinesine varıncaya 
değin mefrliş altı üzerine borılannun ba 'zı mahalleri 
haı·ab olup tecdide muhtac bulınınış aldığından fesh 
birle altı üzerine borılannun tecdidi ile hazinesi 
derlinına lökün talası . 

Barı tecdidi 
TGlen 
His ab 
1 30 

Bo rı 
7 1  Aded 
32 Fl 
2272 Guruş 
0250 İhrac olmacak atik kurşunı ber veeh-i tahmin 
kıyye 100 fi 100 Pare 
2022 Guruş 

Cem'an yekün: 
2222 Guruş 

Yalnız iki bin iki yüz yiğirmi iki guruşdur. 

Şeref-sahife-i sudlir buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen derı1n-ı istid ' ada muhaner çeşme-i 
mezkı1run tarikı keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı 
rniyah kulları irsaliyle mu 'ayene itdürildükde 
Nilreddin tekyesi kurbında menzil derlinında terazli
dan çeşme-i mezkı1run hazinesine varıncaya değin 
mefrliş altı üzerine borılannun ba 'zı  mahalleri harab 
olup ta 'mir ü tecdide muhtac bu h nmış ve ol vechile 
ta 'mir ü tecdid[i] [da]hi merbı1t defterün natık aldığı 
üzre gayr-i ez baha-i atik kurşun iki bin iki yüz 
yiğirmi iki guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma'lı1m-ı devletleri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 
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12-218/3 icadiye 'de Sultan Il. Mahmud çeşmesinin 
bozulan suyolunwı tamirat masrafına dair. 

Icactiyye'de çeşme keşfinün defteridür. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani 
hazretlerinün evkaf-ı celilelerinden Kuzguncuk 
verasında Icadiyye nam mahallde kain çeşmesi 
tarikınun keyfiyyeti şifahen sadır buyurılan ferman-ı 
şeritlerine imtisalen taraf-ı çakeriden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde çeşme-i 
mezkGrun mefruş borılan harab aldığından tecdide 
muhtac bulınmış olmağla tecdidinün mesarifini 
mübeyyin keşf defteridür. 

Fı 22 Receb sene [ 1 ]258 [29 Ağustos 1 842] 

Çeşme-i merkürnun mahall-i mezkurda kain 
mesleğinden hazinesine gelinceye değin mefruş 
borılan harab olup tecdide muhtac bulınıınş 
idüğinden atik borılan fesh birle müceddeden altı 
üzerine borı ferşi : 
Bo n 
96 Aded 
32 Fı 
3072 Guruş 

işbu defter natık aldığı üzre çeşme-i mezkurun tarikı 
tecdidinün mesarifi ÜÇ bin yetmiş iki guruş mesarif 
ile vücuda geleceği ma' lllm-ı dev I etleri 
buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü'l
emründür. 

12-21911 Üsküdar 'daki Hadice Sultan, Sinan Paşa 
ve Süleyman Paşa suyailannın bozulan 
lağımlarının tamirat masrafına dair. 

Hadice Sultan ve Sinan Paşa (silik) 

Şeref-sahife-i sudı1r buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen medine-i Üsküdar'da Doğancılar civarında 
cari Hadice Sultan ve Sinan Paşa vakfınun bir tarik 
ile cereyan itmekde olan ma-i leziz tarikı ve 
Süleyman Paşa'nun ma-i leziz tankı taraf-ı çakeriden 
erbab-ı miyah kulları irsaliyle başka başka mu 'ayene 
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12-2/9/la 

12-219/lb 

4.A.Sıi. .. .  · , . , .  . 
· 

VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF  DEFTERi 

itdirildükde tar!kha-i mezkurun medine-i mezburda 

Beray-ı ta 'mir ü tecdid mesarifat-ı tarik-ı ma-i lez'iz 
an vakf-ı Hadlee Sultan ve Sinan Paşa 

Hadice Sultan ve Sinan'un10 Paşa'nun Karaca 
Ahmed'de Arahacılar derlinında terazusından 
mahall - i  mezkurda Bosna tarıkı nam mahallde 
mesleğe varınca yatak künklerinün yarma hendek ile 
ta'miri ve mesleklerinün kapak ve kilidlerinün 
tanzimi : 
Künk ta 'miri : 
TUlen 
Hi sa b 
170 
5 Fı 
950 Guruş 

Meslek tanzimi: 
2 Aded 
1 20 Guruş 

• . .,. .. '.l�h�eJ. t  --:. � .  � • 
. 

• · , v.r.;ro,_....;, (!A...., M J k . �-I.J �.,;!;.;('_, ..,·, u ·  � ...: .. es e -ı mezkurdan Tunusbağı civarında 
. . . ... ....... o;.o , q"  ..... • · ·� , .-t;�,-.>ji,.-:-;;_..;.;- . 

mezaristan önünde d!ğer mesleğe varınca mefruş 
.:.::; ..... , .. _;,::4f':-'�_,,iıll'-ı:: künklerinün yarma hendek ile ta 'm!r ü tecdidi : 
·- -----...:-.;.i,:;� ...... · Tecdidi mahall i :  

TQlen 
Hisab 
200 

Ta'miri mahal l i :  
TUlen 
His ab 

10 Sinan 
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135  
3 Fı 
405 Guruş 

Meslek-i mezkı1rdan Tunusbağı'nda terazı1ya ve 
andan Doğancılar'da Nası1h1zade tekyesi ittisiilinde 
d1ğer terazı1ya varınca mefrQş künkleri haı·ab 
aldığından fesh birle yatak mahall i  olmak hasebiyle 
yirine dört üstüne borı ferşi :  
Tı1len 
Hi sa b 
545 

Bo n 
300 Aded 
57 Fı 
1 7 100 Guruş 

Cem'an yekun: 
20475 Guruş 

Beray-ı ta'm1r mesarifiit-ı tarik-ı ma-i leZız an vakf-:. 
Süleyman Paşa 

Süleyman Paşa'nun Kapuağası nam mahallde 
terazQsından Divarcılar tahtında Toprak zakağda 
mesleğine ve andan Karaca Ahmed'e varmaksızın 
arahacı dükkanı ittisiilinde d1ğer mesleğine vannca 
mevcQd üç üstüne bon ve künkleri harab olup ta 'mir 
ü tecdide muhtac bulınmış aldığından fesh birle 
yirine dört üzerine borı ferş olmarak baki atık bon 
ve künklerinün ta 'ml'ri : 
Borı tecdl'di mahalli : 
TQlen 
His ab 
290 

B on 
1 60 Aded 
57 Fı 
9120 Guruş 
2400 İhrac olmacak atık kurşunı ber veeh-i tahmin 
kıyye 960 fi 100 Pare 
6720 Guruş 

MevcQd borısınun ta'ml'ri : 

3 1  

12-219/lc 
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Tı1len 
His ab 
230 
4 Fı 
920 Guruş 

Künk ta' mi ri : 

V AKIF SU D EFI'ERLERİ /SU KEŞiF D EFI'ER i 

12-2/9/ld 

Tı1len 
His ab 
80 

� >  . . .  ------- =:_3 _
_ 

Fı 
240 Guruş 

Meslek tanzimi : 
2 Aded 
1 20 Guruş 

-r.-- eı. �.c · . , Cem'an yekün: 
• . . •  (",ı.t,. �-'" <.:... • 

��L- 1--.,......;...,:._:;., . · ."''-- � ıb- -!'...;.<J,_,;, , . . . 8000 Guruş 
� .:l ,-, . • • '�L>,e. vJ.ı_,> r '  -; '"' ' CJ';'.JJ ' �,·_;;,,.:., '""" �.) tı.l- • • '--;'"'.- ...,.._;/. . : • 

• .?Y/-1,..-.-;&b : . ' '->,J.i!., '(nb . . . .  � '� • --:-,..,..,,,, _:;J,j -v'__.; ' � 

... �� ..... '-'• #...ı:.ı,_,... • .V:-.-:--':',.-' CJı.-;;t.. . /  _ · • Cem an yekun: 
"�.A..ı� / . .  "'"" �"-'-1- " · ·  

ı-- c.>�, �_,.·�· ... · ' "='_" 20475 Bend-i evvelde muharrer Hadice 
• • f'V ?�.J ı.$)-.s-.J Sultan ve Sinan Paşa tarikı mesarifi 

8000 Bend-i sanide muharrer Süleyman 
Paşa tar1k1 mesarifi 
28475 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre bend-i evvelde muharrer 
Had1ce Sultan ve Sinan Paşa tarikl mesarifi yiğirmi 
bin dört yüz yetmiş beş guruşa varm1ş ve bend-i 
sanide muharrer Süleyman Paşa tar1kı mesarifi gayr
i ez atık kurşun baba sekiz bin guruşa reside olarak 
cem'an yiğirmi sekiz bin dört yüz yetmiş beş guruş 
mesarif ile tarllcha-i mezkurun ta 'mir ü tecdidleri 
vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma'lGm-ı 
devletleri buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-emründür. 

12-2/1011 Bayezid, 
suyollarının bozulan 
masrafina dair. 

Tahtakale ve 
lağımlarının 

Yenicami 
tamirat 

Sultan Bayezld ve Yenicami'-i şerif canibieri 
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Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli vakf-ı şerifinün 
haric-i surda Cebehaneci karyesi civarında Kireç 
ocaklan nam mahallde lağmlarınun tathiri : 
6000 Guruş 

Tahtakal ' a  ve Yenicami '-i şerif canibierine cari olup 
Kırkçeşme'de kain kubbeden can ma-ı leziz 
lağmınun ve mefruş künklerinün lökün ve yedirme 
ile ta 'mi ri keşfi : 
8000 Guruş 

Cem 'an yekun: 
1 4000 Guruş 

Mahall-i mezkurlarun ta'mir ü tathir keyfiyyeti on 
dört bin guruşa reside o ldığı ma ' lılm-ı devletleri 
buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Fı 28 Ş sene [ 1 2]58 [4 Ekim 1 842] 

12-211012 Mevlevihane Kapısı civarındaki saray 
çeşmeleri ile Çorlulu Ali Paşa çeşmesi suyollarınm 
bozulan lağımlarının tamirat masrafıııa dair. 

Bab-ı cedid-i Mevlevihane kurbında saray 
çeşmelerinün keşf sureti(?) 

Haric-i sGrda Timurkapu nam 
kubbesine can ma-ı lezizün 
aldığından tathiri ile kubbe-i 
ağaçdan kapu inşası : 
1 50 Guruş ber veeh-i tahmin 

Lağm tathiri : 
Tulen 
His ab 
500 
5 Fı 
2500 Guruş 

m ahailde menba' 
lağmları dolmış 
mezkGreye kara 

Mahall-i mezkGrda Valide katması dimeğle meşhur 
katma-i mezkurun Arnabud künklerinün tecdidi ile 
lağmınun tathiri : 
Künk 
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12-2/10!2b 

200 
3 .5 
700 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Hastahane tahtında bir aded katma tarıkınun önüne 
Kumluk mesleği inşasıyla Arnabud künk tecdidi: 
Künk 
200 
3 .5  
700 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

Kumluk meslek inşası: 
250 Guruş 

Hastahfme tahtında meslekden Hacı İbrahim bağında 
mesleğe varınca ana yolına top çekme ta 'miri : 
TCılen 
His ab 
1 000 
1 .5 Fı 
1 500 Guruş 

Topkapusı haricinde Takyeci mahallesinde re 'aya 
menzilleri derlinında ve mezaristan önünde ana 
tarikınun Paşa künklerinün tecdid ü ta'miri : 
Künk 
100 Aded 
7 Fı 
700 Guruş 

Ta'miri : 
Hi sa b 
200 
5 Fı 
1000 Guruş 
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Bab-ı mezkfir haricinde lağm derilmnda kezalik Paşa 
künklerinün tecdidi ile ta 'miri: 
Tecdidi : 
Künk 
50 Aded 
7 Fı 
350 Guruş 

Ta'mlri : 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Dahil-i sfirda Sırmakeş çeşmesi dimeğle meşhur 
Çorlılı Ali Paşa vakfından çeşme-i mezkOrun ma-i 
leziz tariki harab aldığından icab idecek altı üstüne 
barı ile tarik-ı mezkfirun ta 'miri : 
Bo rı 
50 Aded 
32 Fı 
1600 Guruş 

Ta'mlri : 
His ab 
100 
3 Fı 
300 Guruş 

Cem'an yekün : 
1 1 250 Guruş 
Yalmz on bir bin iki yüz elli guruşdur. 

( Şeref-sahife-i sudfir buyurılan ferman-ı şeriflerine •." 
imtisalen derOn-ı istid 'ada muharrer çeşmeha-' ____ -� 
mezkfirun ma-i leziz tarikı erbab-ı miyah kullar �ç:-?=,�"'�:-�::::--..:. . . .  -- -c: 
irsaliyle mu 'ayene itdirilerek Topkapusı haricindE 
Timurkapu nam mahallde menba' ku b besine car' 
ma-i lezizün lağmları dolmış ve hastahane tahtındı: 
Takyeci mahallesinde ve bab-ı mezkOr kurbında 
mezaristan önünde mefrfiş künklerinün ba'zı 
mahalleri harab aldığından suları dereye cereyan i le 
telef olmakda olarak tarik-ı mezkfirun ta'mir ü 
tecdidi elzem kabilinden bulınrnış ve çeşmeha-i 
mezkfirdan dahil-i sfirda Sırmakeş çeşmesi dimeğle 
meşhur Çorlılı Ali Paşa çeşmesinün dahi tarikınun 
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ba 'zı mahalleri h ara b aldığından ta 'm1r ü tecd1di 
lazım gelmiş ve ta 'm!ri mesarifi dahil-i defter olarak 
merblıt defterün natık aldığı üzre mahall-i mezkı1run 
ta 'm!r ü tecdidi keyfiyyeti cem'an on bir bin iki yüz 
elli guruş mesarif ile vücfıda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma' llım-ı devletleri buyurıldukda eım 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-211111 Bayezid civarındaki medrese suyolunım 
bozulan lağımlarının tamirat masrafına dair. 

Derun-ı is ta 'adal/ muharrer medrese-i mezkfıreye 
cari ma-i lezlz mahall-i müfrezi Sultan Bayezid-i 
Veli kurbında Beğlik suyı kubbesinden olup 
Merkebciler kapusı kurbında mesleğine gelinceye 
değin tarik-ı merküm ta 'mir ü tecdide muhtac olup 
fakat meslek-i mezkurdan medrese derlımnda 
terazlıya ve terazlısından kubbesine varıncaya kadar 
tarik-ı mezkurun mefrüş beş üzerine borılannun 
ba 'zı mahalleri ta 'm ir ve ba 'zı mahalleri tecdide 
muhtac bulınmış aldığından ol vechile tarik-ı 
mezkurun ta ' mir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli :  
Tlılen 
His ab 
1 30 

B on 
72 Aded 
35 Fi 
2520 Guruş 
0360 Ber veeh-i tahmin ihrac alınacak atik kurşun 
kıyye 144 fi 2.5 Guruş 
2 1 60 Guruş 

Ta ' m  ir mahalli : 
Tlılen 
His ab 
60 
3 Fi 
1 80 Guruş 

Terazı1 mahalli ber veeh-i tahmin: 
250 Guruş 

ll istid 'ada 
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Cem'an yekOn: 
2590 Guruş 

Tarlk-ı mezkOrun ta 'mir ü tecdidi iki bin beş yüz 
doksan guruşa reslde oldığı. 

Fı 9 Ş sene [ 12]58 [ 1 5  Eylül 1 842] 

12-211112 Sultan Alımed ve Ayasofya 
suyollarımn tamirat masrafıııa dair. 

Cennet-mekan Sultan Ahmed Han cami ' -i şerl'fi ile 
Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifine cari ma-i lezlz 
tarikınun ba'zı cüz'i merametleri12 ta'mlri keşfi : 
600 Guruş 

Yalnız altı yüz guruşdur. 
Fı gurre-i L sene [ 1 2]58  [5 Kasım 1 842] 

12-2/1113 Atik Ali Paşa camii ile Çayfak tekkesi 
civarındaki çeşme arasındaki suyolumm tamirat 
masrafına dair. 

Atik All Paşa cami ' -i şerifi derOnında kain cennet
mekan Sultan Osman Han tabe serahu hazretlerinün 
ma-i lezizi mesleğinden ifraz olmarak Çaylak 
tekyesi kurbında çeşmeye varıncaya değin mefrOş 
olan altı üzerine borılannun iktiza idecek tecdidi ile 
ta'mlri : 
Tecdid mahalli :  
TOlen 
Hi sa b 
80 

Borı 
44 Aded 
32 Fı 
1408 Guruş 
Ta'mlr mahalli :  
TOlen 
His ab 
320 
0.5 Fı 

12 meremmatları 
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ı 60 Guruş 

Cem 'an yekun: 
3008 Guruş 

Yalnız üç bin sekiz guruşdur. 
Fı ı 8  L sene [ 12]S8 [22 Kasım ı 842] 

12-211114 Bayezid civarzııdaki medrese suyolunım 
bozulan lağımlarının tamirat masrafma dair. 

12-211114 Sultan Bayezid-i Veli kurbmda kain ma-i leziz 
� .... :.ı : ı.  u�w ku b besinden mahall-i mezkı1rda medreseye cari ma-i 

. . 
• -��!) .ı/.• <...J-.:JJ•�.;;uo..ll4.:.,;�:"..:..-:-i�;.ı Lo �lf • ..;_;eı . - - . leziz tarikmda ba'zı cüz'i ta 'mir zuhı1r itmiş 

. "' ..... ..,.,;. � -.... � ... � ld � d �k k� ' ' f  . �k � · ı ' � • "' . r;;./J ' --..f -�;,:...,:; .. : .  . . o ıgm an tan -ı mez ur ma rı et-ı ça en ı e ta ınır 
.llT <..ı .. "-;:;Jf(i);.,·�:ı.i.�"!� olmarak vukü' bulan mesarifatmun defteridür: 

� ' �- J , -ı.--t-----=-� �...,.,'7 .  � ıJ.,.,.ı . . • "' (.  
..:i.,..._ _, , 41'-:- ' "  � - � "'"'-:: V o  
7�-';'f \ '\  

__, p•'./ \ .  , .. , (..... 
� --- ...I V' . , 
-· � ��cJ!J;_,� 

'-t. x-

92 
ı 8  
7S 
ı 6  
10  
02 
30 
243 

Beş üstüne bon aded 4 fi 23 
Yedi üstüne bo rı ad ed ı fi ı 8 
Yedi rm e kı yy e ı S fi S 
Lağmcı yevmiyyesi aded 2 fi 8 
Kireç kıyye 100 
Hammali yy e 
Suyolcı yevmiyyesi aded 3 fi 1 0  Guruş 
Guruş 

Ber ınıleeb-i bala mesarifat-ı mezkı1r iki yüz kırk iki 
guruşa reside oldığı ma ' lum-ı devletleri 
buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men lehü ' l
eımündür. 

Fı 2 Za sene [ 1 ]2S8 [S Aralık ı 842] 

12-211211 Gedikpaşa 'da Canfeda Hamm 'zıı 
yaptırdığı çeşmenin bozulan suyolunun tamirat 
masrafuıa dair. 

Gedik Paşa kurbında Divan[e] Ali Beğ mahallesinde 
kain Canfeda nam sahibü' l-hayrun bina ve ihya 
eyledükleri çeşmenün tankı ma'rifet-i. çakeri ile 
ta 'rnir olmarak vukü' bulan mesarifatınun defteridür: 

Fı 4(?) Za sene [ 1 2]58  [7 Aralık ı 842] 
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070 Y edirme kı yy e ı 7 .5  fi 4 Guruş 
024 Lağmcı yevmiyyesi aded 3 fi 8 Guruş 
060 Suyolcı yevmiyyesi aded 6 fi 1 0  Guruş 
0 1 5  Kaldırırncı ücreti 
ı 69 Guruş 

Ber ınıleeb-i bala mesarifat-ı mezkı1r yüz altmış 
[dokuz] guruşa baliğ oldığı ma ' lı1m-ı devletleri 
buyurıldukda emr [ü] ferman hazret-i men lehü ' l
eımündür. 

[Derkenar] Suret-i i ' lam.  
Derun-ı istid 'ada muharrer çeşme-i mezkı1r tarlkı 
şifahen sudGr buyurılan ruhsat-ı allleri üzre taraf-ı 
çakerlden ta' nur o lınarak merbGt defter-i çakerl 
natık oldığı vechile mesarifatı yüz altnuş dokuz 
guruşa baliğ oldığı ma'lı1m-ı devletleri buyunldukda 
eım ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Şeref-sahlfe-i sudGr buyurılan ferman-ı şeriflerine 

39 

12-2/12/1a 

T"' �""'--:-:v.·· 
"7: r;:..........,.-:cl · �;. l  

.. "Ç' -:;:�c;/_"'!-" . � �  
_____;.,... , c:/-..ıı; . \ :> . . "" 

12-2/12/lb 

0 • A l  d A • ' d ' Ad  ' kA Ak ��_.)��..C. · • ımtısa en erun-ı ıstı a a çeşme-ı mez urun tan ı - . - -_ ·-� "  ... .-.. . . ,___,-»J 1 A!..,;# 4;-...j • ı �i .. , ;.JJ L::..i ' .,;� -
keyfiyyeti erbab-ı miyah kulları irsaliyle mu'ayene .... . .  -� � -�vı� : · ., ...... .. ı:--�--- -J..n.:.:. 

• (ZJ,��� , �"" t"UL.. t 
. 

• 
• 

itdirilerek tarlk-ı mezkı1r ta'mlr ü tecdlde muhtac � 
· ' <�.AJ...> . .... ... .. .  . 

olan mahallerinün mesarifini mübeyyin defteridür: c�t.�-�� 
Fı ı4 Za sene [ ı2]58 [ 1 7  Aralık ı 842] 

Sellrniyye civarında Etpazarı nam mahallde kain 
terazGdan çeşme-i mezkı1ra gelinceye değin tank 
üzerinde lağmları fena bulmış aldığından 
müceddeden altı üstüne borılannun tecdidi ile 
hazinesi derı1nına lökün cilası ve bir aded meslek 
inşası :  
Tı1len 
Hisab 
3 ı o  

Bo rı 
ı 7 ı  Aded 
32 Fl 
5472 Guruş 

Hazinesine lökün cilası : 
300 Guruş 

Bir aded meslek inşası :  
200 Guruş 
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12-2112/1c 

Cem'an yekün: 
5972 

VAKIF SU DEFrERLERi /SU KEŞ iF  DEFrERİ 

"'"� ·· ·- · - --=�ı = ·  "':'.J.ı't:,;, .,� . . � / -

425 

5547 

Tarlk-ı mezkı1r gayet haı·ab aldığından ihrac 
alınacak atik kurşun kıyye 17 fi 2.5 Guruş 
Guruş 

.;.-� 
. 

• �·�!.4-:ı.o...r..;.�)o�- -
- işbu defter natık aldığı üzre çeşme-i mezbı1run taı·ikı 

� .. ..,:..;N Q » "- y tecdidinün mesarifi gayr-i ez yiri13 atik kurşun beş i.)"-"'c.i.&;:;.;z�"ı!-�----�1' ... �-_.ı;.. :..;., . . bin beş yüz kırk yedi guruş mesarif i le vücuda 
�· �"':-"'1-i:f'�.�.:., ..., · :·J· �-"�·�c��:..:: . geleceği tahmin kılınmış idüği ma' lUm-ı devletleri 

.;, .... .,&.....;,;.� . 
• . ı ...,_":t?.. • 

• 

...._ "� .... ..;-� buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-
'"'..c,-"'-'-�.-6 emründür. . 

. ·- 0-J> �,_.;:::. : • . . c...J ... �-� ... l&'t . . � :.Jit...:; l � ,. # • ...�...,..A-_....,;..J,.ı u.:.- .. .  - -ııt..,.J .... .w. 
-'.h_,_ .ı.:_ .. , Qıı �- • c.<-� ..... #..(.4(... • • -:-; ........ :�· � 

� ; u-,.,o,. e.,.:,,.:, ı U, .-'!" l _.!.t..,. AJL • 

.. 
. .,-Ci��,..b,.W_.1 ..,..;, u  . . ""!'- .....ı:: . .s\.iı" -� . ·. ·' CI"AJ.., "� ��-· · Şeref-sahife-i suctur buyurılan ferman-ı şeriflerine 

�'...,bı: _ ·. '" ":if-f'(...i. � .. -. .:: -�.., . �  .... �,,. ..:it#;..,. ,; imtisalen çeşme-i mezkı1run tarikı keyfiyyeti taraf-ı 
. � · L (!}.;->.) (bJ . - _. ,,,.,_.r..;.�_.j, '.' . .  • ·" �,l("'-'6 <Uı, . · Jo' ""�-:"� N-'<i.ı...ı .. , . � '-:-...ı .. , .;.� çakeriden erbab-ı miyah kulları irsaliyle mu 'ayene . . u,ıe, ıı.e». . ..,_;J..., � .. ,., • • 

• 

\......�_.,, "'-:- ...,...; _- •· : • .J.I <.r:-_..,. <tb.A itdirildükde ma-ı mezkı1run mahall-i ifrazı 
.:,.J-+..e, . "':":> cu..:, .... ....:· . • . • 

"' "'�" � , � �· . -� v::s : };;'� Sellmiyye(?) civarında Etpazarı nam mahallde kain . .  Y8l� / e::.-=" '� terazlıdan çeşıne-i mezkı1ra gelinceye değin tarik 
üzerinde mefruş altı üstüne borılan harab aldığından 
başka tarik-ı mezkfır derunına dahi mukaddem 
çirkab nüzül itmiş olmağla tarlk-ı mezkfırun her 
vechile tecdidi lazımeden bulınmış aldığından ve 
tecdid[i] [da]hi merbı1t defterün natık aldığı üzre 
gayr-i ez baha-i atik kurşun beş bin beş yüz kırk yedi 
guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış 
idüği ma ' lfim-ı devletleri buyurıldukda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-2/13/1 Ayasofya camii mermer su küpleri ile 
tuvaZet haznelerinin tamirat masrafina dair. 

Şifahen sactır buyurılan ferman-ı şerlflerine imtisalen 
Ayasafya-i kebir cami '- i  şerifi derlinında kain iki 
aded mermer kebir küplerün tarikiarı erbab-ı vuküf 
kullan irsaliyle mu 'ayene itdirilerek tarik-ı 
mezkfırun ba 'zı mahalleri haı·ab ol dığından ta 'mir ü 
tecdide muhtac bulınmış olmağla ol vechile ta'mir ü 
tecd1d olmacak mahallerün mesarifini mübeyyin 
defteri dür: 

Fı 14 Za sene [ 1 2]58 [ 1 7  Aralık 1 842] 

13 baha-i 
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Cami '-i rnezkı1r ha V lı sı derCinında terazGdan cami '-i 
şerif derı1nında lağm derı1nıyla küplere varınca icab 
idecek altı üzerine borılannun tecdidi : 
B on 
SO Aded 
30 Fi 
1 500 Guruş 

Memşalarun hazinesine çarnur teraküm itmiş 
aldığından tatlıiri mesarifi :  
30 Guruş 

Cem'an yekün : 
1 5 80 
0 1 87.5 İhrac alınacak atık kurşunı kıyye 75 fi 2.5 
Guruş 
1 392.5 Guruş 

işbu defter natık aldığı üzre tarik-ı mezkurlarun 
ta 'mir ü tecdidi mesarifi gayr-i ez baha-i atik kurşun 
bin üç yüz doksan iki buçuk guruş mesarif ile 
vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma ' lı1m-ı 
devletleri buyunldukda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-eımündür. 

12-211312 Çarşamba 'daki İsmail Efendi camii 
suyolunun bozulan lağımlarının tamirat masrafuıa 
dair. 
Şeref-sahife-i sudı1r buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen derun-ı istid 'ada mubarrer İs ma 'il Efendi 
cami ' -i şerifi ve şadurvanı ve çeşmesine cari ma-i 
leziz tarikı erbab-ı vuküf kulları irsaliyle mu 'ayene 
itdirilerek tarik-ı mezkı1run ta 'mir ü tecdide muhtac 
olan mahallerinün mesarifini mübeyyin keşf 
defteri dür: 

Fi 1 3  Za sene [ 12]58 [ 1 6  Aralık 1 842] 

Karagümrük nam mahallde kain terazildan Nı1reddin 
tekyesi pişgahında mesleğine gelinceye değin 
mefrCış beş üzerine borılannun ca be ca ta ' nur ü 
tecdidi : 

Borı tecdidi : 
45 Aded 
35 Fi 

4 1  

12-211311 

�� «· -·· ' " · ·  
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12-211312 

·� -..... C 

1 575 Guruş 

Küfeki taş tekne vaz ' ı  mesarifi: 
40 Guruş 

Meslek-i mezkOrdan cami ' -i şerif derlinında 
terazuya varıncaya değin mefrGş beş üzerine 
borılannun ca be ca ta'miri ile tecdidi: 
Borı tecdidi : 
45 Aded 
35 Fı 
1 575 Guruş 

Bo n ta 'miri : 
His ab 
475 
5 Fı 
2375 Guruş 

işbu defter-i keşf natık oldığı üzre tarik-ı mezkOrun 
ta'mir ü tecdidi altı bin yedi yüz on beş guruş 
mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği 
ma ' lı1m-ı devletleıi buyurıldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-211411 Karagümrük'te bulunan teraziden İsmail 
Efendi Camiine kadar olan boruların harap olanlarının 
tamir masraftarına dair. 

Şeref-sahife-i sudur buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen derOn-ı istid ' ada muharrer dimi '-i şerifün 
şadurvanı ve çeşmesinün ma-i lezlz taıikı erbab-ı 
miyah kullan irsaliyle mu 'ayene itdirilerek 
Karagümrük nam mahallde kain terazOdan cami '-i 
şerif derı1nında vakı ' terazOya varıncaya değin 
mefrı1ş beş üzerine borılannun ba'zı mahalleri harab 
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olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış ve ta'mir ü 
tecdidi dahi merbut defterün natık aldığı üzre altı bin 
yedi yüz on beş guruş mesarif i le vücuda geleceği 
tahmin kılınmış ve tarik-ı mezkurdan mahall-i ahara 
ifraz ve icrii alınan ma-i leziz mahalleri dahi bi ' t
tahkfk Karagümrük civarında kain Nureddin-i 
Cerrahi hiinbih-ı iilisine ve Çiharşenbih pazarı'nda 
Nakibü' l-eşr[ii]f-ı sabık Abdülhallm Efendi 
merhGmun konağına ve Sultan Selim'de bir aded 
çeşmeye tarik-ı mezkGrdan ma-i leziz ifraz ve icrii 
olınmakda olmağla bu suretde husus-ı mezklır 
hakkında ne vechile iriide-i aliyyeleri te ' alluk 
buyurılur ise ol babda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-eımündür. 

12-211411 

12-2/14/2a 
- �I.A4��;_, e: ... ..; · . � .v ·  �-- e .. - - ·  

_../, - ·�.)>�__;;>..,.� - • <-::-�.ıe,i • 

• •  • • - :1'}4- ı...., �� T.t:'!l�� • . .. �� c.I'-J /) I,.ı 
12-211412 Koca Mustafa Paşa camıı cıvarındakı · · �-· u-Aı;. .,ı.... ._,, "" ���� - _,_ ,..,.JJ� · -- ı..o 
Hekimbaşı Koç Efendi çeşmesi ile bozulan · · - ��._�"'�, ,;:-.-=- ·-;.� 
suyolunu.n tamirat masrafına dair. · ��f ..... �:: 
Sadır olan emr ü idideleri mGcebince Koca Mustafa 
Paşa cami '-i şerifi nezdinde vakı ' ashab-ı hayratdan 
es bak Seretibba-i sultani Koç Efendi merhlımun bina �":.:::. .. �c:, � . �J, 
Ve ihya eyledükleri çeşme Ve tarik-ı abı ta'mir Ü - lj.J-'....,?��:;:� �VU.Ç:..�..JJ ı ..,_J,1 . 0 • 
tecdide muhtac bulınmış aldığından keşfiyçün aJ-..r� '-?;;z_ �:��-�� � <-ı:r ..ı.. : ("......-��·.&'/.." 

-"- • c:.,...;.... l . .. -P..., 
erbab-ı miyah kulları irsaliyle mu 'ayene ve bi ' t-

·- . ....,·lf'c4-�uo:; .. •  : ·· --c.. u.:e- "---?.:· -:e�� 
taharri keşf ü misaha birle mesarifini mübeyyin -..J'!'"'"� 'u;: �:�'.s_....:,, �..G.,. 
defteridür: · · ·�_, .,.,.-;;,.;.;. . . · �....r-6.,. 

Fi ı 7 R sene [ ı ]258 [ ı 8  Mayıs ı 843] 

Zikr alınan çeşme külliyyen münhedim almış 
olmadığından zahrı taşı mevc[lı]dıyla derunı hatı l ve 
püştivanlı kargir divarlı vechi taş-ı mevclıdıyla 
kinedin ban(?) ile merblıt som yüzlemeli ve 
müceddeden dökme maslaklı üzeri ahşab sakf ve 
tahtı14 tavanlı saçak inşasıyla çeşme-i mezklırun ber 
veeh-i muharrer tecdidi : 
Çeşmesi : 
Tıllen ( . . .  ) 
4 4 

Terbi'an 
2 ı  6( . . .  ) 
1 0  Fi 

14 tahta 

Arzen ( . . .  ) 
5 ı 

--.-. _________ <Z{...._.,..._.,..... _ _ __ . --· 

...: .;, �..;.> 1.-- t,;._ '! (J, iı. :_ 
� -· 1 \ · 1,  �- k. =- - -"' ı· \• � "\ -'li\�;..._ 
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-----9-' � J 4/'.P 
- · · 

_ _s_'\..." 

( - --�"\ 
-�-� ) . 

�:.:__ 
/ 

2 1 2.5 Guruş 

Terbi'an 
20 
30 
600 Guruş 

V AKIF SU DEITERLERİ /SU KEŞiF DEITERİ 

tahtı15 tavanlı ve boyalı ahşab 

Zikr olman çeşmeye mikdar bu 'dında(?) mevcG[d] 
hazinesinün derunına sıva ve lökün ve kalayı tecdidi 
ve üzerinün kalem kiremidi noksanı tekmili ile nakli 
ve etrafına derz [ve] badana talaşı: 
TGlen Arzen 
8 6 

48 
1 5  Fı 
720 Guruş 

Koca Mustafa Paşa cami ' -i şerifi h av lı s ında 
terazudan hazineye ve andan çeşmeye gelince fena
pezir olmış altı üzerine kurşun bon tecdidi: 
TGlen 
Hisab 
60 
30 
90 

Bo n 
so 
27 
1 350 

Terazildan hazineye 
Hazineden çeşmeye 
Guruş 

Ade d 
Fı 
Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
288 Guruş 

Cem'an yekün: 
3 170.5 Guruş 

15 tahta 
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12-211511 Cihangir camiinin bozulan suyolunun 
tamirat masrafina dair. 

Cihfmgir 

Derun-ı istid 'ada muharrer Cihangir cami ' -i şerifine 
cari ma-i lezizün ana tarlkı olup Sormagir zakağında 
kain mesleğinden cami ' -i şerif-i mezkur ittisalinde 
diğer mesleğine gelinceye değin tarik-ı mezkOr 
ba'zan barı ve ba'zan künk olarak harab olup ta'mlr 
ü tecdide muhtac bulınmış aldığından atik barı ve 
künkleri fesh birle müceddeden beş üstüne barı ferşi : 
TUlen 
His ab 
364 

Bo rı 
300 Aded 
35 Fı 

7000 Guruş 
0750 Ber veeh-i tahmin atik kurşun kıyye 300 fi 

2.5 Guruş 
6250 Guruş 

Cami '-i mezkur havlısında maslaklarun ve sahrnıca 
cari ma-i lezizün tarikiarı fena bulmış aldığından 
fesh birle yirine altı üstüne barı tecdidi: 
Bo rı 
48 Aded 
32 Fı 

1 536 Guruş 

İktiza idecek maslak ve kined ve kilid ve taş çarçı1be 
b ahası: 
200 Guruş 

Cem'an yekun: 
7986 Guruş 
işbu defter natık aldığı üzre tarik-ı mezkurun ta 'mir 
ü tecdidi hususı gayr-i ez baha-i atik kurşun yedi bin 
dokuz yüz seksen altı guruş mesarif ile vücuda 
geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma'lfim-ı devletleri buyurıldukda ernr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 2 1  M sene [ 1 2]59 [22 Şubat 1 843] 

���"�t:"' 
cv�� :" �."' :f�, 
��J' ,y>,.. w· <�.itiıı)4 . . . 

�� �-: .e: �  

�� . . . � )  c . 
·-

45 
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Fermude-i seniyyelerine imtisalen derun-ı istid 'ada 
muharrer cami ' -i şerif-i mezkurun ma-i leziz tarikı 
erbab-ı vuküf kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde 

12-2115/1b 
.W· ı.. • • . . . . . cami ' -i şeıife cari ma-i leziz Beğoğlı'nda kain taksim 
� .  · (!) ... �.�,.:. t:i:""·h� ...;.. ' .... .�. .. � ı.;.;, ��+ '-"'v:, önünde mesleğinden ifraz olmarak müstakıll tarik ile 
�:ı,(J'_,��� "./� .. � ��  '-' � ... , �).J; ..;�_, ':'� ı(ı.AJ)I cereyan itmekde ise de fakat tarik-ı mezkurun 
"":-=-':-'�.-»JA,.:.,..,�bı ;�, ..,� ".;hı� ,;., ,�_, , ·cu. Sormagir zakağında kain mesleğinden cami '-i 
"�tf! l�..)tf,;j (,.�;�ı..,.� o"./�·,;_p_.'p �· �'"..iJ:-; mezkı1r ittisalinde diğer mesleğine gelinceye değin 

G'?&.ı�.,ı.v,..,fJı�_.{�,� .--:; �� �· . · . .  : ba'zan borı ve ba'zan künk olarak ol mahalli ile 
e-!.J� ':.;" '  ... !.)u.�.;, cJ · .-.. ���� .. ..  .;,ı.ı,e,_.'_ caı;ıi ' -i şeıi! havlısında

A 
masla�larun veA sahrnıcun 

e,.;.J , �� ,..;;,. . • 
� · � .1 °� ,�_.., �;- tarıkları harab olup ta 'ınır ü tecdıde muhtac bulınmış 

.ı.:.;e._� ����: .. . ":1" """ �..-:�:.r:.�.-v?�t"' �e ta 'mir � tecdidi
A �ah� ınerbut defte�·üı: n atık oldı

.
?ı 

�b..v•ek- . · � ,.....ı.@ C}:  ""-:- .... ;.: ....... v;.r. : }:.-; ı_., uzre gayr-ı ez baha-ı atık kurşun yedı bın dokuz yuz 
. . if��6--;ı � _:s.  �rt{.?� • seksen altı guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 

12-2-15/2 

;_...J';,..JI, · : 1  kılınmış idüği ma ' lı1m-ı devletleri buyurıldukda emr 
;.J..y_,._-6 ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-211512 Tophane 'deki Sultan Ahmed çeşmesinin 
tamirat masrafuıa dair. 

.J!(" . .: . .n,J -� , Tophane-i amirede Muvakkıthane ittisalinde kain 
• 1 ,.. ,_,., 1) ".d.f. : ; 1S' ,.h cennet-mekan Sul tan Ahmed Han ta be serahu 

" ı  - . .. . •" (� � "\; lil.....,t'l ...,_. � "J" � hazretlerinün inşa huyurduklan çeşmesinün tarikı 
• . mesarifi :  

<.f .,.ı,_,.;� /' .. /'JJ . • • . .. . """"' , � .)-� 
� ıe. �),(ZA.:_. p .. .... �� �..Pı.·-� ,� -->.....-J-) 

Ana tarikı : 
Bo n 
1 80 Aded 

Fı 27 S sene [ 1 2]59 [29 Mart 1 843] 

� �  
. •  (Ç ·  \ 1\. •  

(�.J 1 � • /• �.:: 
30 Fı 
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5400 Guruş 
0200 Maslak ve taş tekne ve kapak ve ma'a kilid 
akçesi 
5600 Guruş 

12-2/1611 Eyüp 'deki Akarçeşme 'nin bozulan 
suyollaruıın tamirat masrafuıa dair. 

Akarçeşme keşfi 
Menba' mahalli olan medine-i Eyyı1b verasında 
Münzevi mahallesinde kain lağmından çeşme-i 
mezkı1reye gelinceye değin tarik-ı mezkurun ta 'mir 
ü tecdidi : 

Fı 5 Ra sene [ 1 2]59 [6 Nisan 1 843] 



İST AN BUL SU KÜLLİY A Tl 

Mahalle-i mezkı1rda kain lağmmun tathiri : 
TGlen 
His ab 
250 

5 Fı 

1 250 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda yarma hendek ile mevcı1d 
künklerinün top çekme ta' m iri : 
TCılen 
His ab 
220 

3 Fı 

660 Guruş 

Baba Haydar mahallesinde kain mevcı1d lağmmun 
tatlıiriyle künklerinün tecdidi : 
Tathir mahall i : 
TGlen 
His ab 
240 

5 Fı 

1 200 Guruş 

Lağm derlımnda künk tecdidi : 
Tı11en 
Hisab 
240 

3 .5  Fı 

840 Guruş 

Mahall-i mezkCırda Geyik  çayırı nam mahallde tarik
ı mezkCır üzerine seylden muhafaza i çün on beş zira '  
hal is  harcla kapak vaz ' ı :  
300 Guruş 

Arpa emini çeşmesinde kain mesleğe çarçCıbe ve 
timur kapak ve kilid tanzirni : 
100 Guruş 

Cezeri Kasım Paşa mahallesinde tarik-ı rnezkı1r 
kadimen künk olarak tanzim olmmış ise de yatak 

47 

12-2116/la 



48 VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

mahalli aldığından borı ferşine muhtac olmağla fesh 
birle müceddeden beş üzerine borı ferşi :  
Tulen 
His ab 
170 

B on 
94 Ad ed 
35 Fi 

3290 Guruş 

Cem'an yekun: 
7640 Guruş 

12-2116/lb 
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• . l'tf��J � �  gelmiş aldığından ol vechile tarik-ı mezkG.run ta 'mir 

'-:..J_;;_ı� :--..,..., ü tecdidi husG.sı merbut defterün n atık o ldığı üzre 
yedi bin altı yüz kırk guruş mesarif ile vücuda 
geleceği tahmin kılınmış idüği ma 'lum-ı devletleri 
buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men Iehü' l
emründür. 

12-211 711 Kıztaşı civarındaki Vezir çeşmesının 
bozulan suyolunıuı tamirat masrafına dair. 

Vezlr çeşmesinün keşfi 

Fermude-i seniyyelerine imtisalen derun-ı istid 'ada 
muharrer çeşme-i mezkG.run tarikı keyfiyyeti erbab-ı 
miyah kulları irsaliyle mu 'ayene itdirilerek tarik-ı 
mezkurun ta 'mir ü tecdide muhtac olan 
mahallerinün mesarifini mübeyyin keşf defteridür. 

Fi 15 Ra sene [ 1 2]59 [6 Nisan 1 843] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Çeşme-i mezklıreye can ma-ı lezizün Kıztaşı 
civarında kain mesleğinden çeşme-i mezklır 
hazinesine gelinceye değin mefrlış dört üzerine 
borılan harab aldığından fesh birle müceddeden dört 
üzerine borılannun ferşiyle mesleğinün tecdidi: 
Tlılen 
Hisab 
240 

B on 
1 32 Aded 
50 Fı 

6600 Guruş 

Meslek-i mezklırda meslek tanzimi: 
1 00 Guruş 

Hazineden çeşme-i mezklıreye varıncaya değin altı 
üzerine borılannun tecdidi ile. 
Tecdid mahalli : 
Bo n 
1 5  Aded 
32 Fı 

480 Guruş 

Ta'mir mahal l i :  
Zira' 
40 

3 Fı 

1 20 Guruş 

Hazine önüne timur kapak ma'a çarçube ve kilid ve 
tank-ı mezklıreye iki aded darb lülesi ve çeşme-i 
mezklır verasında lağmun ahşab kapusı ile ana 
tarikına mermerden taksim taşı tanzimiyle ve tel(?) 
olarak hazinesine iki aded kapu inşası :  
400 Guruş 

Cem'an yeklın: 
7700 

1 000 Atik kurşun kıyye 400 fi 1 00 Pare 
6700 Guruş 

Fermude-i seniyyelerine imtisalen çeşme-i 
mezkurun tarikı keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı 

49 
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VAKIF S U  DEFrERLERi /SU KEŞiF DEFrERİ 

vuküf kulları irsaliyle mu ' ayene i tdiri ldükde ma-i 
mezkGrun Kıztaşı civarında kain mesleğinden 
çeşme-i mezkfır hazinesine gelinceye değin mefrGş 
dört üzerine borılan ile hazineden çeşme-i 
mezkGreye varıncaya kadar altı üz re bo n ları ta' m ir ü 
tecdlde muhtac bulınmış aldığından ol vechile atik 
borılan fesh birle müceddeden borılannun ferşiyle 
meslek ve ahşab kapusı ve mermerden taksim taşı ve 
darb lülesi ve çarçGbe ve timur kapak ve hazinesine 
tel(?) olarak kapu inşaları mesarifi merbGt defterün 
natık oldığı üzre gayr-i ez balıa-i atik kurşun altı bin 
yedi yüz guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma ' lGm-ı devletleri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-211811 Küçük Piyale mahallesindeki çeşnıenin 
tamirat masrafina dair. 

Küçük Piyale mahallesinde kain çeşmenün keşfi .  
Fı (silik) 

Mahalle-i mezkGrda kain kargir çeşme-i ab 
hazinesine üzerinde mevcGd atik ahşab mekteb-i 
münif (silik) harab ve perişan aldığından fesh birle 
hazine-i mezkur etrafına mişe kirişinden taban-ı 
micşeresiyle üzeri poyralıkdan(?) iki kat kirişle 
Akyazı kanadlığından basma tavan ve çifte ayat(?) 
nuküşından(?) döşemeli kollukdan sogu mişe 
çarçube ile ayine-i cam ile mü te 'addid pencereli 
birGnı kerpiçgun çöpleme(?) derGnı(?) üç kat ' beyaz 
sıvalı ve mes 'ud26 içün nerdüban zokak kapuyı el
hasıl müştemilasıyla(?) iltifatıyla(?) malılut fevkani 
mekteb-i münif ebniyesi(?) inşası: 

TGlen ( . . .  ) 
8 6 

Terbi'an 
47 12( . . .  ) 
60 Fı 

2850 Guruş 

Arzen ( . . .  ) 
1 8  5 

( . . .  ) 
4 

Mekteb birunı etrafıyla çeşme-ı ab önüne boyralı 
kitabe-i saçak inşası :  

26 su 'Gd 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Tı1len 
1 2  Fı 20 

04.5  Fı 5 

4 1 2.5  Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
326 Guruş 

Cem'an yekün: 
3588 .5 Guruş 

12-211812 Sakızağacı mevkiindeki hastahane ile 
civarındaki mektep arasında yapılan suyolunun 
masrafına dair. 

Sakızağacı nam mahallde kain hastahane kurbında 
mevcCıd meslekden mekteb-i şerif-i mezkur tahtında 
mevcud hazine-i aba varınca hendek küşadıyla 
derunları lökün kalayı ve zebaneleri yedirme 
sargıyla Arnabud künki Arnabud künkF7 ile yedi 
üzerine kurşun borı keşldesiyle ve tarlk-ı mezkura 
kargir terazCıları ve meslek inşası ve zikr olınan 
mevcüd kargir hazine-i ab derCınına lökün kalayı 
vaz ' ıyla tarlk-ı ab-ı mezkCırun ber veeh-i muharrer 
inşası: 

Arnabud künki : 
TCılen 
H isa b 
2 1 00 

Künk 
525 Aded 
3 Fı 

1 575 Guruş 

Altı üzerine kurşun bon: 
Tülen 
His ab 
700 

B on 
3 85 Aded 
1 1 550 Guruş 

27 "Arnabud künki " mükerrerdir. 

5 1  

12-2/18/2a 

12-2/18/2b 
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Terazil-yı ab inşası: 
Tı1len ( . . . ) ( . . . ) 
ı ı 4 

ı ı 8 

ı 2  

30 Fi 

360 Guruş 

Yatak başına kargir meslek inşası :  
ı oo Guruş 

Mevcud hazine derunına lökün talası ve maslak: 
350 Guruş 

Harnrnaliyye ve nakliyyesi : 
1 393 Guruş 

Cem'an yekun: 
03588.5 Bend-i evvelde muharrer mekteb 
inşası mesarifi 
ı 5328 Bend-i sanide muharrer tarik-ı ab 
mesarifi 
ı 89 ı 6.5  Guruş 

12-2/1813 Sultanahmed civarındaki sebiliıı tamirat 
masrafma dair. 

Sultan Ahmed kurbında değirman ittisalinde olan 
sebilün rnesarifatını mübeyyin defteridür. 

Guruş 
276 

080 

006 

008 

0 1 4  

0 1 0  

030 

005 

429 

045 

384 

Fi 25 Ca sene [ ı ]259 [24 Haziran ı 843] 

Beş üzerine bo n ad ed 12 fi 1 3  Guruş 
Yedirme kıyye 20 fi 4 Guruş 
İp kıyye 2 fi 3 

Yevmiyye-i lağrncı aded ı fi 8 

Kireç ve horasan 
M aslak 
Yevmiyye-i suyolcı aded 3 fi ı o Guruş 
Kaldırırncı 

İhrac o lınan atik kurşun kı yy e ı 8 fi 1 00 Pare 
Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

12-211911 Biiyiiklanga 'da inebey mahallesindeki 
çeşmenin yapım masrafına dair. 

Büyüklanka'da İnebeğ mahallesinde çeşmenün 
sureti 

Zikr olınan muhterik çeşmenün ebniyesi külliyyen 
hedm birle mevcı1[d] temeli üzerine divarcı 
sumakdan ayak ve üzeri som kemerli ve seng-i 
küfekiden zarlı ve iki tarafına seng-i küfekiden tekne 
ve varil taşa zarnık(?) taşıyla maslak vaz 'ıyla 
üzerine ahşab sakf ve tahta tavan inşası ve zahrında 
mevcGd hazinesinün derGnına sıva ve lökün kalayı 
tecdidi : 

Nısf derece taş i lavesiyle çeşme divan: 
Tı1len Arzen Kadden 
4 1 .5 3 .5  

Terbi'an 
2 1  

30 Fi 

630 Guruş 

Tekne ve varil taşı : 
250 Guruş 

Çeşmenün üzerinün sakf ve tavanı: 
Tı1len Arzen 
5 3 .5  

Terbi'an 
1 7 .5 

25 Fi 

437.5 Guruş 

Hazinesine sıva ve lökün ve kalay tecdidi : 
Tı1len Arzen 
7 2.5 

Terbi' an 
1 7 .5 

1 5  Fi 

226.5 Guruş 

Hazinesine timur kapak ve ki li d vaz ' ı :  
1 00 Guruş 

-
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Hazine üzerine kara sakf inşası: 
TGlen Arzen 
7 3 .5  

Terbi 'an 
24.5 

10 Fl 
245 Guruş 

Dökme maslak: 
2 Aded 
20 Fl 
40 Guruş 
Nühas tas ma 'a zendri : 
55 Guruş 

Çeşmenün mevcGd mesleğinden Cellad çeşmesine 
gelince ma-i leziz tarikinun künk ile borılan harab 
olmağla fesh birle tahta yasdıklı üzeri harpuştalı 
Arnabud künki ve beş üzerine kurşun borı tecdidi ile 
ma'adasınun top çekme ile yedirme sargısınun 
ta 'm1ri: 

Arnabud künki tecdidi : 
TGlen 
Hisab 
290 

Künk 
725 Aded 
3 Fl 
2 1 75 Guruş 
Beş üzerine kurşun borı tecdidi: 
TGlen 
His ab 
1 00 

Bo n 
55  Aded 
32 Fl 
1 765 Guruş 

Top çekme ile sargıları ta 'miri : 
TGlen 
His ab 
1 00 

5 Fl 
500 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Kaldırım ferşi : 
Tı1len Arezn 
390 2 

Terbi'an 
780 

ı Fı 
780 Guruş 

Cellad çeşmesinde terazı1dan muhterik çeşmenün 
hazinesine gelince tarik-ı abun künkleri harab 
olmağla fesh birle bu def'a müceddeden kurşun borı 
ferşiyle terazı1-yı ab inşası :  

Beş üzerine kurşun borı ferşi: 
Tı1len 
His ab 
250 

B on 
1 70 Aded 
32 Fı 
5440 Guruş 

Terazı1 inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
l R  1 8  3 

150 Guruş 

Kaldırım ferşi : 
Tı1len Arzen 
290 2 

Terbl'an 
580 

ı Fı 
580 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyye ve mesarif-i müteferrika 
vesairesi : 
1340 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
14745 Guruş 

55 
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Yalnız on dört bin yedi yüz kırk beş guruşdur. 

12-211912 Bebek ve Akıntıburnu civarındaki 
muhtelif yalı ve çeşmelere tayin edilen sulann 
miktarına dair. 

Su yolcısı kullarınun ihbarına nazaran tarik-ı 
mezkGrdan ifraz ve icra alınacak mahallerün 
mikdar-ı masura[sı] beyan olınur. 

Fı 27 Ca sene [ ı2]60 [ ı4  Haziran ı 844] 

Babek verasında kasr-ı şahaneye cari masura aded:4 

Akındıburnı'nda kain devletlü ismetlü Atiyye Sultan 
efendimizün saray-ı alilerine masura aded: ı� 

Devletlü übbehetlü sadr-ı a 'zam efendimizün 
sahilhanesine masura aded:2 

Devletlü Hekim Paşa Efendi hazretlerinün 
sahilhanesine masura aded:4.5 

Cebbarzade merhum Fettah Beğ'ün kerimesi 
hanımun sahilhanesine masura aded:2 

Akındıburnı'nda kain Bican28 Sultan çeşmesine 
masura aded:2 

Kalafatyiri'nde kain çeşmeye masura aded:2 

Mahmud Beğ'ün kerimesi hanımun sahilhanesine 
masura aded: ı 

Cem'an yekün: 
29.5 Aded 

12-2/2011 Mehmed Ağa sebil ve medresesi 
suyollannın tamirat masrafına dair. 

Mehmed Ağa sebil ve medrese ma-i leziz tarikı 
keşfi 

28 Beyhiin 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Dikilitaş nam mahallde karavulhane karşusında kain 
terazlıdan türbe ittisalinde vakı ' terazlı ya gelinceye 
kadar mefrlış altı üstüne borılan fena bulmış 
aldığından atik borılan fesh birle müceddeden altı 
üstüne borılannun ta 'miri ile tecdidi: 
Tecdid mahalli : 
Tfılen 
His ab 
80 

Bo n 
44 Aded 
32 Fı 
1408 Guruş 

Ta'mir mahalli : 
Tlılen 
Hisab 
1 20 

5 Fı 
600 Guruş 

Terazlı-yı mezklır ittisalinde cami ' -i şerif derlımnda 
hazine önüne iki maslak ve bir zank taşı vaz'ı :  
80 Guruş 

Terazlı-yı mezklırdan sebil-i mezklır hazinesine 
gelince altı üstüne mefrlış borılan fena bulmış 
aldığından ta'miri : 
Tfılen 
His ab 
60 

5 Fı 
300 Guruş 

Medrese derlımnda kain hazine derlımna lökün 
talası : 
1 50 Guruş 

Cem'an yeklın: 
2538 

0150 İhrac olmacak atik kurşun kıyye 60 fi 1 00 

Par e 
2388 Guruş 
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İ 'Him sureti battal tabrasında hıfz alınmış idüği şerh 
virildi. 

12-2/2012 Levend çiftliği ile Bebek arasında 
yapılacak suyolunım yapını nıasrafına dair. 

Levend çiftliği civarında Taksim suyı lağmından 
ifrazile Bebek canibine gelinceye değin tanzim 
olmacak ma-i leziz tarikınun mesarifatını mübeyyin 
keşf defteridür. 

Mahall-i mezkı1rda mevcı1d !ağın 
lağm ağzına gelinceye değin 
künklerinün tecdidi: 
TCılen 
His ab 
240 

Künk 
600 Aded 
6 Fı 

3600 Guruş 

ağzından diğer 
eski birerlik 

Mahall-i mezkı1rda Sa 'id Efendi'nün 
mandırasıönünde diğer lağm ağzından hisar 
civarında kain Asım Efendi lağmı ta 'bir alınur lağm 
ağzına gelince kezalik eski birerlik künklerinün 
tecdidi ile yatak mahalline iki üzerine borı ferşi :  
Künk mahalli :  
Tı1len 
Hisab 
2560 

6 Fı 

Künk 
2400 Ade d 

[Derkenar] Borılan kırma kaba(?) tahtadan olacağı. 
Borı mahalli :  
Ade d 
83 Arab çiftliği nam mahallde 
�_Lağm ağzı önünde 
1 66 

1 50 Fı 
24900 Guruş 



iSTANBUL su KÜLLİY A TI 

Mahall-i mezkurda lağm ağzından Kirkor zimmi 
bağı derunında lağm ağzına gelince kezalik eski 
birerlik künklerinün tecdidi ile yatak mahalline borı 
ferşi : 

Künk mahalli :  
TGlen 
His ab 
830 

Künk 
2200 Aded 
6 Fı 

1 3200 Guruş 

Borı mahalli :  
47 Aded 
1 50 Fı 

7050 Guruş 

TGlen 
His ab 
730 

Künk 
1 825 Aded 
6 Fı 

1 0950 Guruş 

Ve yine lağm-ı mezkur ağzından Bebek verasında 
posta tarikında inşa olmacak mesleğe gelince kezalik 
eski birerlik künklerinünBirerlik tecdidi: 
TGlen 
His ab 
1700 

Künk 
4250 Aded 
6 Fı 

25500 Guruş 
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V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFrERİ 

Tarik-ı mezkı1r üzerinde kflin mesleklerinün 
müceddeden tanzirni: 
Meslek 
20 Aded 
25 Fı 
500 Guruş 

Lağm ağzına timur kapulı meslek inşası : 
150  Guruş 
ı Fı 
Müceddeden inşa olmacak timur kapaklı kebiri(?) 
taksim mesleği: 
250 Guruş 

Mevcı1d lağrnlan 
cüz' iyyetiyçün:  
3000 Guruş 

Cem'an yekGn: 
1 27500 

Cem 'an yekı1n: 
1 42775 Guruş 

derGnınun ta'mirat-ı 

Diğer virilen defterün yekı1nı olup 
Paşa künküne beşer guruş fiat vaz ' 
olmacak ma 'adası tatbikdür. 

12-212311 Süleymaniye suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Süleymaniyye tarikınun keşf defteridür. 
Fı 2 1  Ca sene [ 1 2] 59 [20 Haziran 1 843] 

Haric-i sı1rda Emirler deresi civarında ana mesleği 
önünde bir mikdar mahallere top çekme ile ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
200 

5 Fı 
1 000 Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d 

25 

Be h eri 
Tı1len Arzen Urnkan 
2 2 2 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Terbi'an 
200 
2.5 Fı 
SOO Guruş 

Mahall-i mezkı1rda ana lağrnına katma lağmınun 
tatlıiri ve ba'zan fersı1de tarafeyn divarlan ta'miri 
müceddeden baca inşası: 
Baca inşası : 
ı Aded 
40 Guruş 

Tı1len 
His ab 
90 
5 Fı 
450 Guruş 

Divar ta 'miri ve noksan kapak tekmlli :  
Tı1len Arzen 
His ab 
90 ı 

Terbi'an(?) 
0.5 

Terbi'an 
45 
ı5  Fı 
675 Guruş 

Cimri deresi verasında Çamurlıhan kurbında katma 
lağrnınun tatlıiri ve baca küşi'tdı : 
Lağrnı: 
Tı11en 
His ab 
ss 
5 Fı 
275 Guruş 

Baca küşi'tdı : 
Ade d 

3 

Be h eri 
Tı11en Arzen U mkan 
2 2 4 
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Terbi'an 
48 
2.5 Fı 

1 20 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERi /SU KEŞİF DEFfERİ 

Cebehaneci karyesinde kireç ocağı karşusında 
meslekden Balatlı lağmı onune gelince memlU ve 
harab olmış künkleri feshiyle müceddeden altı 
parmak künkleri tecdidi: 
Ti'ılen 
His ab 
1 20 

Künk 
300 Aded 
10  Fı 

3000 Guruş 
Taşlıgeçe civarında ana lağmmun den1nına tuğladan 
halis harcile zar divar tecdidi : 
Ti'ılen Arzen Urnkan 
4 1 .5 1 .5 

Terbi'an 
9 
30 Fı 

270 Guruş 

Uçar mesleğe cari katma lağmınun üzerinden 
bacalar küşadı ile tathiri: 
Tulen 
1 60 Aded 
5 Fı 

800 Gunış 

Baca küşadı: 
Aded Ti'ılen Arzen Urnkan 
3 2 2 3 

Terbi'an 
36 
2.5 Fı 

90 Guruş 

Katma mahallinün dere tarafeynine taş-ı cedid halis 
harcile memzuc üzeri kapak ferşi kargir ıskara divar 
inşası: 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

TUlen Arzen Urnkan 
5 2 3 

Terbi'an 
300 
2 Fi 

600 Guruş 

Çınar kolında Ahmed Kethuda mesleğinün 
za[h]rında mevcfid ıskaranun ittisaline ilave ıskara 
divar inşası: 
TUlen Arzen U mkan 
5 3 3 

Terbi'an 
45 

20 Fi 

900 Guruş 

Geçeöni'nde ana tarikınun lağmı tathiri ve çökmiş 
bacası tanzimi: 
Lağm tathiri : 
Tfilen 
His ab 
60 
5 Fi 

300 Guruş 

Baca tanzimi : 
TUlen Arzen Urnkan 
ı .5 ı .5 ı 

30 Guruş 

Uçar meslek verasında ana tarikına yarma hendek ile 
tathiri ve ta 'miri : 
Tfilen 
Hi sa b 
100 
ı Fi 

ı oo Guruş 

Çınar ve İbrahim Paşa kolınun kemeri üzerinde 
mefrfiş noksan kapakları tekmili: 
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12-2/23/ld 

1 3  Aded 
15  Fı 
195 Guruş 

Çamurlidere'de Ayişe Sultan kolınun ana lağmı 
tatlıiri ve üzerinden hacalar küşadı : 
Lağmı: 
Tfilen 
His ab 
300 
5 Fı 

1500 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d Be h eri 

Tı1len Arzen U mkan 
1 2  2 2 8 

Terbi'an 
384 
2.5 Fı 
960 Guruş 

Lağm-ı mezkilr önünde münhedim ıskaranun taş 
ilavesiyle tecdidi : 
Tı1len Arzen U mkan 
1 0  2 3 

Terbi'an 
60 
10  Fı 

600 Guruş 

Lağm-ı mezkı1r[a] cari katmanun Amabud künki 
tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
25 

Künk 
62.5 Aded 
3 Fı 
1 87.5 Guruş 
Mahall-i mezkı1rda diğer ıskara tecdidi ile derilnına 
Paşa künki vaz'ı :  
Kebir kapak: 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

30 Ade d 
3 Fı 
90 Guruş 

Tfilen Arzen 
5 2 

Terb!'an 
1 0  
20 Fı 
200 Guruş 

Künki 
1 5  Aded 
7 Fı 
105 Guruş 

U mkan 
ı 

Kadı bayulı29 zahrında ana tarıkınun harab olmış 
künkleri feshiyle altı parmak künk tecd!di : 
Tfilen 
His ab 
1 00 
Künk 
250 Aded 
1 0  Fı 
2500 Guruş 

A vas karyesinde Kar ka k olma gelince künkleri 
feshiyle müceddeden yedi parmakkünk tecd!di : 
Künk 
250 Aded 
14  Fı 
3500 Guruş 

A vas karyesinde ku b be önünde ana lağrnınun tath!ri : 
His ab 
200 
5 Fı 
1 000 Guruş 

12-212411 Topçular ile 
suyollarının bozulan 
masrafına dair. 

29 Kadi Ya 'küblı 

Bayrampaşa arasındaki 
lağımlarının tamirat 
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Topcılar tahtında Çayırağzı'ndan Bayram Paşa 
kurbında Ömer bostanı mesleğine gelince memlı1 ve 
harab olrnış künkleri feshiyle müceddeden yarma 
hendek ile tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı yedi parmak 
künkleri tecdidi ile kal 'a hendeki içinde mevcGd 
künkleri ta'ıruri ve üzerinden bacalar küşadı: 
Yedi parmak künk tecdidi: 
TGlen 
Hisab 
1 1 60 

Künk 
2900 Aded 
14 Fı 

40600 Guruş 

Hendeki 
Tı1len Arzen Umkan 
1 160 2 3 

Terbi'an 
6960 
0.5 Fı 

3480 Guruş 

Kal ' a  hendeki içinde künki: 
Tı1len 
90 
5 Fı 

450 Guruş 

Baca küşadı : 
Aded TGlen Arzen Umkan 
9 2 2 4 

Terbi'an 
144 
ı Fı 

144 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
9699 Guruş 

Cem'an yekün: 
74360.5 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Edirnekapusı dahilinde Sarmaşık mahallesinde baş 
meslekden diğer mesleğe gelince harab olmış 
künkleri feshiyle müceddeden hendek hafrıyla tahtı 
yasdıklı üzeri harpuştalı derı1nı lökün kalaylı yedi 
parmak künk tecdldi : 

Tı1len 
Hisab 
70 

Künk 
ı70 Aded 
ı4  Fı 

2450 Guruş 

Hendeki : 
Tı1len Arzen U mkan 
70 2 3 

Terbi'an 
420 
ı Fı 

420 Guruş 

Tuş(?) terazı1sından Malta çarşı1sında bakkal 
dükkanı önüne gelince hendek hafrıyla bir üzerine 
borı ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
260 
25 Fı 

6500 Guruş 

Hendeki : 
Tı11en Arzen Urukan 
His ab 
260 2 2 

Terbi'an 
1040 
ı Fı 

1040 Guruş 

Tahtaminare'de meslekden Yatakbaşı mesleğine 
müntehi olm ca salifü, z-zikr yedi parmak künk 
tecdidi ve bir mikdar ta 'miri : 
Tı1len 
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Hi sa b 
90 

Künki 
225 Aded 
14  Fi 
3 150 Guruş 

Hendeki: 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Tfilen Arzen Urnkan 
90 2 3 
Terbi'an 
450 
ı Fi 
450 Guruş 

Künki ta'miri : 
Tfilen 
Hisab 
40 
5 Fi 
200 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed Be h eri 

TOlen Arzen Urnkan 
1 0  2 2 3 

Terbi'an 
1 20 
2.5 Fi 
300 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden Yeniçeşme civarında Talas 
terazfisına mefrfiş bir üzerine kurşun borılanın 
üzerinden hacalar küşadıyla ve yarma hendek ile 
ta 'miri ve tanzimi: 
Baca küşadıyla ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
50 
25 Fi 
1 250 Guruş 

Baca: 
Ad ed 

1 0  

Be h eri 
Tfilen Arzen U mkan 
2 2 3 



İ STANBUL SU KÜLLİYATI 

Terbi''an 
ı20 
2.5 Fı 
300 Guruş 

Yarma hendek ile ta'mi'ri: 
Tfilen 
His ab 
220 
25 Fı 
5500 Guruş 

Tura b fazlası : 
Tfilen Arzen Umkan 
220 ı 2 

Terbi'an 
440 
ı Fı 
440 Guruş 

Şehzadebaşı kurbın da kemer üzerinde Yatakbaşı 
terazfisından Bozdoğan kemerinde terazfiya gelince 
hendek hafrıyle bir üzerine mefrfiş kurşun borılarun 
ta'mi'ri : 
Tfilen 
His ab 
5 10  
25 Fı 
ı 2750 Guruş 

Hendeki : 
Tfilen Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
5 10  1 .5 1 .5 

Terbi''an 
ı ı47.5 
ı Fı 
ı ı47.5 Guruş 

Bozdoğan kemerinde kubbeden girüsinde mesleğe 
gelince bir üzerine kurşun borı ve yedi parmak künk 
tecdi'di : 
Bir üzerine borı: 
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15  Aded 
220 Fı 

3300 Guruş 

Yedi parmak künk tecdidi: 
Tillen 
His ab 
40 

Künk 
100 Aded 
14 Fı 

1400 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
4068 Guruş 

Cem'an yekGn: 
44755.5 Guruş 

Cem' an yekGn: 
74360.5 
44755.5 

12-2/25/1 Gedikpaşa 'da Emin Sinan malıallesinde 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan 
çeşmenin bozulan suyolumm tamirat masrafıııa 
dair . 

Gedik Paşa kurbın da Emin Sinan mahallesinde vakı ' 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün çeşmelerinden 
mahalle-i mezbı1rda kain çeşmenün keşfi defteridür. 

Fı 29 Ca sene [ 1 2]59 [28 Haziran 1 843] 

Çeşme-i mezkGreye can ma-ı leziz mahall-i 
mezkı1rda kain Kırkçeşme suyı lağmından ifraz ile 
ba'zan derGnı ve ba'zan karada hendek küşadıyla 
çeşme-i mezkı1r hazinesine gelinceye değin beş 
üzerine borılannun tecdidi: 
Tillen 
Hi sa b 
1 80 

Bo n 
99 Aded 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

35 Fı 

3465 Guruş 

Lağm ağzına timur kapak vaz 'ıyla kilid tanzimi : 
225 Guruş 

Cem'an yekfin: 
3690 Guruş 
[Derkenar] Suret-i i ' Him. 
Fermfide-i seniyyelerine imtisalen çeşme-i 
mezkfirun keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdiri ldükde ma-i mezkGr 
Kırkçeşme suyı lağmından ifraz ile çeşme-i mezkfir 
hazinesine gelinceye değin beş üzerine borılan harab 
olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış o ldığından ol 
vechile borılannun tecdidi ve lağm ağzından timur 
kapak ve kilid tanzimi merbGt defterün natık oldığı 
üzre üç bin altı yüz doksan guruş mesarif ile vücuda 
geleceği tahmin kılınmış idüği ma 'lGm-ı devletleri 
buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü'l
emründür. 

12-212512 Bayezid kiilliyesi suyollaruıuı bozulan 
malıallerinin tamirat masrafuıa dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Vell Han tabe 
serahil hazretleri n ün cami ' -i şerif ve imaret-i amire 
ve hayrat-ı sairelerine cari ma-i leziz tariklarınun 
k f d ft 'ct • • c...:_. � ... "-u . . eş e en ur. 
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Cebehaneci karyesi civarında kireç ocağı kurbında 
ana lağmına cari birbirine mülhak dört aded katma 
lağmları derGnında memlfi çamurun üzerlerinden 
hacalar küşadıyla çamurun tatbiri ve harab olmış 
künklerün feshiyle zebane mahalleri lökün sargıyla 
derGnı kalaylı üzeri harpuştalı altı parmak künk 
tecdidiyle katma lağmlarınun tatbiriyle künk tecdidi : 
Manastır kolı :  
Altı pamıak künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
100 
000 

. ..., �� '! ..... �..; .._ 
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040 
500 
640 

Künk 
1 600 Aded 
1 0  Fi 
1 6000 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tı1lani 
His ab 
300 
300 
800 
200 
1 600 
5 Fi 
8000 Guruş 

Baca küşadı : 
Baca: 
Ade d 

Tülen 
9 2 
6 2 
1 6  2 
04 2 

Terbi'an 
1 680 
2.5 Fi 
4200 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Be h eri 
Arzen Umkan 
2 12  
2 12  
2 1 2  
2 1 2  

Karye-i mezkOr civarında Kireç ocağı kolında ana 
lağmına cari birbirine mülhak katma ve katmalarun 
ana lağmları derOnında teraküm iden çamurun 
üzerlerinden bacalar küşadıyla çamurun ihracı ve 
harab olmış künklerün feshiyle zebane mahalleri 
lökün sargıyla derOnları lökün kalaylı üzerieri kır 
harpuştalı Arnabud künki tecdidiyle ve yatak 
mahalline kurşun borı keşidesiyle taşı cedid halis 
harcile memzOc üzeri kapaklı ıskara inşasıyla yedi 
katma lağmları tathiri : 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

b d künki tecdidi: Ama u 

Tfilen 
His ab 
60 
80 
80 
430 
085 
020 
040 
790 

Künk 
1975 Aded 
3 Fi 
5925 Guruş 

Lağm tathiri: 
Tfilen 
His ab 
200 
000 
100 
000 
150 
200 
200 
850 
5 Fi 
4250 Guruş 

Baca küşadı: 

Ade d Tfilen 
His ab 

3 2 
o o 
ı 2 
o o 
4 2 
6 2 
6 2 

Be h eri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 5 
o o 
2 l O  
o 00 
2 08 
2 08 
2 06 
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Terbi'an 
564 
2.5 Fi 

ı4ıO Guruş 

VAKIF SU DEFfERLERi /SU KEŞi F  DEFfERİ 

Yatak mahalline zebaneleri yedirme sargılı kurşun 
borı iki üzerine: 
TCılen 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
ı40 Fi 

3080 Guruş 

Iskara inşası: 
Tfilen Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
30 1 .5 ı 
ıo  1 .5 ı 

Terbi'an 
60 
20 Fi 

ı 200 Guruş 

12-2/2611 Bayezid suyoluııun çeşitli mevkilerinde 
yapılan tamirat masrafına dair. 

Sultan Bayezld-i Veli (silik) 

Kireç ocağı önünde ana tarıkınun Seddbaşı(?) 
mesleği ittisalinde Deliklitaş'a gelince derlinında 
teraküm iden çamurun üzerinde mevcfid örme 
hacaları münhedim olmdığından taşı mevcOd 
bacalarun inşasıyla lağmun tathiri : 
Lağm tathiri : 
Tfilen 
Hi sa b 
500 
5 Fi 
2500 Guruş 

Taşı mevcfid örme baca inşası: 
( . . .  ) Beheri 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Aded TGlen Arzen Umkan 
Hisab Hisab Hisab 

2 2 2 10  

Terb1'an 
80 
7.5 Fı 

600 Guruş 

Cebehaneci karyesi ci varında su başında ana tar1kına 
cari ma-i lez1z katmalarun lağmları derOnı çamur ile 
memlO üzerlerinden bacalar küşadıyla çamurun 
ihracı ve Arnabud künk tecd1diyle beş aded katma 
lağmlarun tath1ri : 

Arnabud künki tecd1di: 
TGlen 
His ab 
120 
200 
010 
060 
000 
390 

Künk 
975 
3 Fı 

2925 Guruş 

Lağm tath1ri : 

TOlen 
His ab 
80 
480 
020 
900 
030 
1 5 10  
5 Fı 

7550 Guruş 

Baca küşadı : 
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( . . .  ) 
Aded 

ı 
5 
o 
10  
00 

Tfilen 
His ab 
2 
2 
o 
2 
o 

Terbi'an 
884 
2.5 Fı 

22 10  Guruş 

V AKIF SU D EFI'ERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Be h eri 
Tfilen 
His ab 
2 
2 
o 
2 
o 

Arz en 
His ab 
6 
7 
o 
1 2  
00 

Karye-i mezkfir civarında Valide deresinde 
katmalarun lağmları diğer bir aded katma lağmına 
cari lağmun tarıkında divarları münhedim olmış ve 
üzerlerinde noksan kapakları lağm-ı mezkfirun nısf 
derece taşı cedid lağmun devşirme divan inşası 
noksan kapağı tekmil ve icab iden malıallerine taşı 
cedid ıskaralar inşası üzerlerinden hacalar küşadıyla 
derunlarınun tatlıiri ve fena bulmış künklerün tecdidi 
ile beş aded katma lağmları ve tatlıiri ve ta 'miri : 
Nısf derece taşı cedid devşirme üzeri kapaklı lağm 
tathiri: 
50 5 Fi 
50 5 Fı 

500 Guruş 

Tekmili :  
Tfilen 
30 
10  Fı 

300 Guruş 

Ma-i mezkfir 
küşadı: 
Tfilen 
His ab 
6 

Terbi'an 
1 3 .5 
0.5 Fi 
6.5 Guruş 

barandan muhafaza içün hendek 

UmkanUmkan 
Aded Aded 
1 .5 1 .5 

Üzeri kapaklı taşı cedid ıskara inşası :  



· · LLİYATI İSTANBUL SU KU 

Tfilen 
Hi sa b 

U mkanKadden 

1 .5 10  
2 10  

d k . . nki tecdidi: 

3 
4 

Amabu u 
Tfilen 
His ab 
00 
60 
00 
60 
00 
1 20 

Künk 
300 
3 
900 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

La ğın tatlıiri : 
Tfilen 
His ab 
200 
1 80 
200 
200 
1 50 
930 
5 Fı 
4650 Guruş 

Bacalar küşadı: ( . . . ) 
Ade d 
3 
4 
3 
5 
2 
Terbi'an 
448 
2.5 Fı 
1 120 Guruş 

Be h eri 
U mkan Tfilen Arzen 
4 2 2 

2 8 2 
6 2 2 

2 8 2 
5 2 2 
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V AKIF SU D EFI'ERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Valide deresinde ana lağmına cari kebir katma 
lağrnınun tarafeyninde dlvarları münhedim olmış 
alıdığından üzeri kapaklı taşı cedid halis harcile 
divar inşası ve noksan kapakları tekmili mevcı1d 
ıskara üzerine ilavesi üzreri harpuştalı derı1nı kalaylı 
eski birerlik künkinün tecdidi ve lağmınun tathiri ile 
bir aded kebir katma lağmınun tathiri ta 'mlri ile 
Koyun deresinde baş rnesleğe kadar: 
Taşı cedid üzeri kapaklı lağm inşası : 

Tı1len Arzen U mkan 
His ab 
2 2.5 3 

Terbi'an 
150 
15  Fı 
2250 Guruş 

Üzeri kapaklı devşirme lağrn tecdidi : 
Terbi'an 
3 1 0  
1 0  Fı 

3 100 Guruş 

Noksanun kapak tekmlli :  
TQlen 
His ab 
70 
10 Fı 
700 Guruş 

Mevcı1d ıskarasına seng-i kapaklı i lavesi : 
Tı1len Arzen Umkan 
Hisab Hisab Hisab 
8 4 2 

Terbl'an 
64 
20 Fı 
1280 Guruş 

Lağm derı1nına eski birerlik künk tecdidi : 
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Tı1len 
His ab 
100 

Künk 
250 Aded 
5 Fi 
1250 Guruş 

Harpuştalı eski birerlik künk tecdidi : 
Tı11en 
His ab 
250 
Künk 
625 Aded 
5 Fi 
3 125 Guruş 

Devşirme tathiri : 
Tı1len 
His ab 
10 10  
5 Fi 
5050 Guruş 

Baca küşadı: 
( . . .  ) Beheri 
Aded Tı11en Arzen Urokan 

Hisab Hisab Hisab 
10  2 2 6 

Terbi'an 
240 
2.5 Fi 
600 Guruş 

Koyun deresinde Kumlı mesleği ve Divrikli Nu 'man 
Paşa kemeri civarında asıl an[a]ya cari birbirine 
mülhak katma ve katmalarun ana lağmları 
derunlarında teraküm iden çamurun üzerlerinden 
hacalar küşadıyla tatlıiri fena bulmış künkleri fesh 
birle zebane mahalleri lökün sargılı derunı kalaylı 
üzeri harpuştalı Arnabud künki tecdidi ile yiğirmi 
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aded katma lağmmun tatlıiri tatlıiril0 ve künklerün 
tecdidi: 

Arnabud künki tecdidi 
Tfilen 
His ab 
060 
1 80 
030 
240 
100 
080 
000 
1 20 
080 
1 20 
080 
120 
000 
170 
040 
1 80 
1 600 

Künk 
(silik) 

Baca küşadı: 
( . . .  ) 
Ad ed Tfilen 

His ab 
06 2 
06 2 
1 5  2 
1 8  2 
02 2 
09 2 
1 2  2 
09 2 
O l  2 
09 2 
06 2 
06 2 
1 2  2 

Be lı eri 
Arzan U mkan 
Hisab Hisab 
2 6 
2 1 0  
2 lO  
2 08 
2 08 
2 06 
2 05 
2 06 
2 06 
2 1 0  
2 08 
2 06 
2 1 0  

30 "tathiri" mükerrerdir. 

Lağm tatlıiri 
TGlen 
His ab 
200 
220 
800 
600 
100 
300 
440 
300 
200 
300 
200 
200 
370 
300 
080 
300 
49 10  
5 Fı 
24550 Guruş 

Bir aded 

İki aded 
Bir aded 
Üç aded 
Bir aded 
İki aded 
Bir aded 
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09 2 2 08 
O l  2 2 08 
09 2 2 08 İki aded 

32 32 

Terbi'an 
4104 
2.5 Fi 
10260 Guruş 

12-212711 Bayezid suyolunun çeşitli mevkilerinde 
yapılan tamirat masrafına dair. 

Yine Bayezid-i Veli 

Dere-i mezkurda Paşa kemeri üzerinde mefruş yedi 
parmak künki fesh birle zebane mahalleri lökün 
sargılı derilm kalaylı Paşa künki tecdidi ile kemer-i 
mezkG.run üzerinde harab ve telef olrnış 
kapaklarınun tekmili :  
Paşa künki tecdidi: 
TG.len 
Hisab 
300 

Künk 
750 Ade d 
6 Fi 
4500 Guruş 

Seng kapak tanzimi: 
TG.len Arzen Aded 
Hisab Hisab 
260 ı 1 2  

Terbi'an 
390 
3 Fi 
1 170 Guruş 

Koyun deresinde Paşa çayırında kemer ittisalinden 
dere-i mezkG.rda Kumluk mesleğine gelince ana 
tarikı künkleri harab ve perişan oldığından eski 
birerlik künkün tecdidi ve yatak mahalline kurşun 
borı keşidesi: 
İki üzerine kurşun borı: 
TG.len 

8 1  

12-2127/la 
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His ab 
70 
B on 
39 Ade d 
140 Fı 
4560 Guruş 

Eski birerlik künk tecdidi : 
TGlen 
Hisab 
700 

Künk 
1 750 Aded 
5 Fı 
8750 Guruş 

Mahall-i mezkGrda icab malıallerine taşı cedid halis 
harcile memzGc üzeri seng-i siyah kapaklı ıskaralar 
inşası: 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
80 2 3 
1 0  2 3 
1 0  2 3 

Terbi'an 
1 68 
20 Fı 
3360 Guruş 

Kaya Sultan deresinde katma lağmına cari birbirine 
mülhak katma lağmları derunlarında teraküm iden 
çamurun ihracı Arnabud künki tecdidiyle lağm-1 
mezkGrun tathiri ve yedi aded katma lağmı tanzimi: 
Arnabud künki tecdidi: 
TG!en 
Hisab 
40 
40 
30 
300 
060 
350 
250 
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1070 

Künk 
2675 Aded 
8025 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tı1lani 
His ab 
40 
40 
100 
100 
150 
200 
300 
930 
5 Fi 
4650 Guruş 
Bacalar küşadı : 
Aded Beheri 

Tı11en Arzen Umkan 
Hisab Hisab Hisab 

20 2 2 10  

Terbi'an 
800 
20 Fi 
16000 Guruş 
Lağm-ı mezkurlara devşirme kuyular inşası : 
Terbi'an 
30 
5 Fi 
150 Guruş 

Mahall-i mezkurda taşı cedid halis harcile memzuc 
üzeri kapaklı ıskara inşası: 
Tı11en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
10  2 3 

Terbi'an 
60 
20 Fi 
1200 Guruş 
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Zikr olman katmalarun mevcı1d mesleğinden asıl ana 
tadkma varıncaya kadar altı pulluk künki fesh birle 
müceddeden altı pulluk künk tecdidi ile katmalar ana 
tadkı tecdidi: 
Altı pulluk künk tecdidi : 
Tı1lani 
His ab 
5 1 0  

Künk 
1275 Aded 
4 Fi 
5 100 Guruş 

Emirler deresinde birbirine mülhak katma ve 
katmalarun ana lağmı asıl ana lağmma varınca 
üzerlerinden hacalar küşadı ile teraküm iden 
çamurun ihracı harab olmış künkleri fesh olmarak 
zebaneleri ( . . .  ) lökün sargılı derı1nı kalaylı üzeri 
harpuştalı altı pulluk künk tecdidi ile ve lağm-ı 
mezkı1run tarafeyninde dlvarlarınun tecdldi ile 
noksan kapakları tekmili ile on iki aded katma 
lağmlarınun ta 'mlr ü tatlıiri: 
Devşirme inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
150 3 2.5 

Terbi'an 
375 
15 Fi 
5625 Guruş 
Altı pulluk künk tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
430 
000 
120 
020 
080 
120 
050 
120 
000 
000 
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960 
Künk 
2400 Ade d 
9600 Guruş 

Baca küşadı: 
Tfilen ( . . . ) Be h eri 

Hi sa b Ade d TCılen Arz en U mkan 
His ab Hisab Hisab 

800 10  2 2 1 0  İki aded 
1 30 02 2 2 15  
1 00 02 2 2 1 2  
300 06 2 2 1 2  
400 10  2 2 1 2  
800 1 6  2 2 1 2  İki aded 
300 08 2 2 12  
300 08 2 2 10  
550 02 2 2 1 0  
100 03 2 2 
3780 

5 Fı 
1 8900 Guruş 

(silik) 

12-212811 Bayezid suyolunun çeşitli mevkilerinde 
yapılan tamirat masrafına dair. 

Yine Sultan Bayezld-i Veli 

Küçükkarye civarında Çınar kurbında asıl ana tarikı 
künklerine top çekme ta'miriyle top mahallerine 
lökün tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
1400 
1 .5 Fı 
2100 Guruş 

Küçükkarye civarında Küçükkemer'den karye-i 
mezkı1rede mesleğe gelince ana lağmı künkleri 
harab aldığından fesh birle zebane mahalleri lökün 
sargılı derı1nı kalaylı üzeri harpuştalı yedi parmak 
künk tecdidi : 
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TUlani 
His ab 
880 
Künk 
2200 Aded 
1 .5 Fi 
30800 Guruş 

Çukurçeşme civarında 
Küçükkarye civarında 
mevcud künklerine top 
malıallerine lökün tecdidi: 
TUlani 
His ab 
610  
1 .5 Fi 
915  Guruş 

Kumluk meslekden 
Küçükkemer'e varınca 
çekme ta'miriyle top 

Çukurçeşme kurbında asıl ana lağmınun üzerinde 
mevcud hacalarından teraküm iden çamurun tathiri: 
TUlani 
His ab 
300 
5 Fi 
1500 Guruş 

Küçükkarye civarında ve Ali Paşa çayırında ve 
karye-i mezkOr derlinında Çınar ittisalinde 
Küçükkemer'de emsali misillü katma lağmlarınun 
tathiri ve tecdidi ile on altı aded katma lağm tathiri : 
Altı pulluk künk tecdidi : Lağm tathiri : 
TUlani TUlen 
Hisab Hisab 
080 300 
220 200 
ı l O  300 
1 30 0 10  
3 10 400 
250 200 
000 400 
1 20 200 
060 200 
230 400 
220 300 
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040 
000 
1 770 
5 Fi 
1 6950 Guruş 
Künk 
4425 Aded 
4 Fi 
1 7700 Guruş 

Baca küşadı : 

( . . . ) 
Ad ed 
9 
o 
9 
ı 
4 
6 
3 
3 
o 
o 
o 
2 
3 

Terbi'an 
1404 
2.5 Fi 
35 10  Guruş 

Tı1len 
His ab 
2 
o 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
o 
o 
2 
2 

080 
400 
3390 

Arzen 
His ab 
2 
o 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
o 
o 
2 
2 

Beheri 
U mkan 
His ab 
8 
o 
10 
05 
08 Üç 
08 
10 iki 
lO 
00 
00 
00 
10  
08  

Metris karyesi kurbında Çiço kubbesi civannda anıı 
lağmına cari birbirine mülhak katma lağmlarınun 
üzerinde mevcı1d hacalarından teraküm iden 
çamurun ihracı ve harab olmış künkleri fesh olmarak 
yatak mahalleri lökün sargılı derı1nı kalaylı üzeri kır 
harpuştalı altı pulluk künk tecdidi ile üç aded katma 
lağmlarınun künki tecdidi ve lağm tathiri: 
Altı pulluk künk tecdidi: 
Tı1lani 
His ab 
100 
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Künk 
250 Aded 
4 Fı 

1 000 Guruş 
Lağm tathiri: 
Tı11en 
His ab 
300 
5 Fı 

1500 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERi /SU KEŞiF DEFTERi 

Çukurçeşme civarında ana lağmına cari katma 
lağmlannun emsali misillü künk tecdidi ve lağmınun 
tathiriyle dokuz aded katma lağmı tanzimi: 
Altı pulluk künk tecdidi : Lağm tathiri: 
TGlani TGlen 
ilis� ilis� 
040 080 
080 800 
ı l O  300 
000 400 
240 400 
040 200 
5 15 2 1 80 

Künk 
1 275 Aded 
4 Fı 
5 1 00 Guruş 

Baca küşadı : 

( . . .  ) 
Ad ed 

00 
00 
00 
1 2  
00 
06 

Terbi'an 

TGlen 
His ab 
00 
00 
00 
02 
00 
02 

Be h eri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
00 00 
00 00 
00 00 
02 05 
00 00 
02 10 

5 Fı 

10900 Guruş 
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480 
2.5 Fi 

1 200 Guruş 

12-2/2911 Bayezid suyolunun çeşitli mevkilerinde 
yapılan tamirat nıasrafıııa dair. 

Yine Bayezid-i Veli 

Edirnekapusı haricinde Topcılar civarında 
Çayırağzı'nda ana lağmına cari kat�a lağml�r�nun 
üzerlerinden bacalar küşadıyla derunun tathırı ve 
harab olmış künkleri fesh olınarak ve zebane 
mahalleri lökün sargılı derOnı kalaylı üzeri kır 
harpuştalı altı pulluk künklerinün tecdidi ile üç aded 
katma lağmları tathiri : 

Altı pulluk künk tecdidi: 
TOlanı 
Hisab 
120 
040 
000 
1 60 

Künk 
400 
4 
1 600 

Ade d 
Fi 

Guruş 
Baca küşadı : 
( . . . ) 
Ade d Tı11en 

His ab 
3 2 
3 2 
12  2 

Terbi'an 
6 12  
2.5 Fi 

1530 Guruş 

Beheri 
Arz en U mkan 
His ab His ab 
2 7 
2 4 
2 10  

Hammaliyye ve  nakliyyesi :  
49836 Guruş 

Cem'an yekun: 
382082.5 Guruş 

Lağm tathiri : 
TOlen 
His ab 
100 
100 
400 
600 
5 Fi 

3000 Guruş 
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12-212912 Kasımpaşa 'daki Mihrişah Valide Sultan 
çeşmesinin tamirat masrafına dair. 

Köyiçi'nde 

Kasaba-i Kasım Paşa'da Mihrişah Valide Sultan 
vakfından bir aded çeşmenün keşfi defteridür. 

Fi 5 C sene [ 1 2]59 [3 Temmuz 1 843] 

Çeşme-i mezkfira can ma-ı lezizün mahall-i 
mezkfirda mesleğinden hazinesine gelince tarik-ı 
mezkfirun mefrı1ş borılan · harab olup ta 'mir ü 
tecdide muhtac bulınmış aldığından atik borılan fesh 
birle müceddeden altı üzerine borılannun tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
1 10 

B on 
60 Ade d 
32 Fi 
1 920 Guruş 

Çeşme-i mezkfir hazinesinün ta 'miri ile derfinına 
lökün kalayı talası ve çarçfibe ve taş tekne ve kilid 
tanzimi: 
1 000 Guruş 

Cem 'an yekün: 
2920 
0250 İhrac olmacak atik kurşun kıyye 1 00 fi 2.5 
2670 Guruş 

12-212913 Eyüp 'deki Yenikubbe 'den Eğrikapı 'ya ve 
Eğrikapı 'dan Kırkçeşme 'ye varan güzergahtaki 
suyollannın tamirat masrafina dair. 
Medine-i Eyyfib'da Yenikubbe'den Eğrikapu'ya ve 
Eğrikapu'dan Kırkçeşme'ye gelinceye değin lağm 
derfinına sarf olınan lökün ve mesarifat-ı sairesinün 
defteridür. 

Fi 24 C sene [ 1 2] 59 [22 Temmuz 1 843] 

Guruş Pare 
1 2 16  Lökün kıyye 304 fi 4 Guruş 
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05 1 8  Yevrniyye-i arnele aded 74 fi 7 
0049 8 Kum kıyye 8 fi 6 Guruş 8 Pare 
001 8  Talas 
0045 Lökün ve talas vesaire 

hammali yy e leri 
1 846 8 

Karka deresinde çeşmenün lamğı ağzından All 
Beğ'ün kuyusına ilhak olıncaya değin altı pulluk 
künk tecd!di: 
Tillen 
His ab 
1 80 

Künk 
450 Ad ed 
4 Fı 
1 800 Guruş 

(silik) mfima ileyh All Beğ'ün kuyusına (silik) 
olıncaya değin lağm inşası: 
Tillen 
His ab 
40 
60 Fı 
2400 Guruş 

Bacası: 
1 Aded 

1 5  Zira' 
40 Fı 
600 Guruş 

Mfima ileyh All Beğ'ün kuyusından yüze çıkineaya 
değin kapak ve taş d!varlı ba'zan yarma ve ba'zan 
delme lağm inşası: 
Yarma mahalli: 
70 Zira' 
70 Fı 
4900 Guruş 

Delme mahalli 
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İcab idecek baca: 
3 Aded 

40 Zira' 
60 Fi 
2400 Guruş 

Malıall-ı mezkGrdan hendek kUşadıyla Terzibaşı 
bağı nihayetinde inşa olmacak lağm ağzına gelince 
eski birerlik künk tecd!di : 
Tlllen 
Hi sa b 
7 10 

Künk 
1775 Aded 
6 Fi 
10650 Guruş 

Mahall-i mezkGrdan Seyyid Ahmed deresine 
varıncaya değin delme olarak lağm inşası :  
Tlllen 
His ab 
355 
40 Fi 

14200 Guruş 

Baca inşası : 
9 Aded 

270 Zira' 
35 Fi 

9450 Guruş 

Mahall-i mezkOrda lağm ağzından Küçük Haydar 
nam mahallde kubbe mahal l inde inşa olmacak 
hastahaneye varıncaya değin eski birerlik künk 
tecd!di : 
TOlen 
His ab 
254 1 
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Künk 
6850 Aded 
6 Fi 
41 100 Guruş 

İnşa olmacak meslek: 
15  Aded 
200 Fi 
3000 Guruş 

Seyyid Ahmed deresinde işbu tarika ilhak olmacak 
muma ileyh All Beğ'ün bir aded kuyusmdan tarik-ı 
mezkureye gelinceye değin Arnabud künki ile lağm 
inşası: 

Künk mahalli :  
ıoo Zira' 

Künk 
250 Aded 
3 Fi 
750 Guruş 

Lağm inşası: 
50 Zira' 
40 Fi 
2000 Guruş 

Bacası: 
2 Aded 

60 Zira ' 
35 Fi 
2100 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyye ve mesarifat-ı müteferrika: 
9935 Guruş 

Cem'an yekün: 
109285 Guruş 
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12-2/3111 Laleli'deki Alacamescid tekkesi ile Solu
lar'daki Şeyh Süleyman zaviyesi suyollannın 
tamirat masrafına dair. 

UUeli kurbında Alacamescid mahallesinde ve 
Alacamescid tekyesinün keşf defteridür. 

Fı 5 Receb sene ı 259 [2 Ağustos ı 843] 

Tekye-i mezkfirun ma-i leziz tarikına ve hazinesine 
ve abdest masiaklanna icab iden borı vesairesinün 
tanzimi mesarifi: 

Ana tarikına beş üzerine bon: 
4 Aded 
35 Fı 
ı40 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun ta'ınlri: 
ı 50 Guruş 

Helalara yedi üzerine borı: 
ı Aded 
28 Guruş 

Çeşmeye pirinç maslak ma'a kined: 
ı Aded 
35 Guruş 

Hazinesine lökün talas: 
200 Guruş 

Çirkab tarikına Arnabud künki: 
ıo  Aded 
3 .5 Fı 
35 Guruş 

Sağir maslak ma'a  kined ve zank taşı: 
2 Aded 
70 Guruş 

Zendr tas ma'a kilid: 
50 Guruş 

Cem'an yekün: 
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708 Guruş 

ki Uruşdur. 
· · ·

z se z g yalnız yedı yu 

ahallesinde lA Hüsrev m · ct · ·  d. de Mon a 
. . · ·
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Sofılar nez ın

h Süleyman zavıyesınu merhum eş-Şey 
Ma-i telh idüği. 
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425 Aded 
1487.5 Guruş 

Bon mahalli: 
Tfilen 
His ab 
90 
B on 
49 
32 
1568 

M aslak 

Ad ed 

Guruş 

8 Aded 
1 0  Fı 
80 Guruş 

Cem'an yekün: 
3055.5 
080 

dur 
3 135 5 Guruş 

beş buçuk guruş . Yal�z üç bin yüz otuz 

'd tekyesinlin [Derkenar] Balada olan Alacamescı 
i 'lamı. 
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Fermude-i seniyyelerine imtisalen derun-ı istid 'ada 
muharrer tekye-i mezkGreye c§.r'i ma-i lezlzlerün 
tar1kı keyfiyyeti taraf-ı çakerlden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde ancak tarlk-ı 
mezkurun cüz' i mahalleri ta 'mir ü tecdidi ile 
hazinesine lökün talası ve abdest masiaklarınun 
vaz ' ı  ve çirkab tarlkına Arnabud künki tecdidi ve 
zank taşı ve zenclrli tas ma'a kilid tanzimi merbut 
natık oldığı üzre yedi yüz sekiz guruş mesarif ile 
vücuda geleceği tahmin kılınm1ş oldığı ve fakat 
abdest masiaklarınun üzeri açık aldığından 
muhafazasiyçün şeyh efendi da 'ileri s undurma inşası 
niyazında olmağla bu fakirnün31 sundurma inşasına 
dahi müsa'ade-i aliyyeleri te 'alluk boyunldığı halde 
keşf ü mu 'ayene olmmak üzre Ebniye-i hassa müdiri 
sa 'adetlü efendi bendelerine havaıesi babında emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

[Derkenar] Sofılar'da olan tekyenün i ' lamı . 

Fermude-i seniyyelerine imtisalen derun-ı istid 'ada 
muharrer zaviye-i mezkureynün tarikı keyfiyyeti 
taraf-ı çakeriden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle 
mu'ayene itdirildükde mahalle-i mezkurda kain 
Akarçeşme civarında Çardak katibi hanesi önünde 
Yatakbaşı mesleğinden tekye-i mezkureye gelinceye 
değin tarik-ı mezkurun künk ve ba 'zan borı ve 
maslak mahalleri harab aldığından tecdide muhtac 
bulınm1ş ve tecdidi dahi mezbur defterün natık 
oldığı üzre üç bin yüz otuz beş buçuk guruş mesarif 
i le vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma 'lfim-ı 
devletleri buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1 -enu·ündür. 

12-2132/1 Ahmediye, Basmahane, Kıztaşı ve 
Horhor civarındaki çeşmelerin tamirat masrafına 
dair. 

Ahmediyye nam mahallde çeşmeler keşfi defteridüL 
Fı (silik) 

Ahmediyye nam mahallde Basmahane harici önünün 
münasib hafr-ı esası tahtı dolabdan kaı·ka(?) ve 
ıskarası taşı cedid kumlı harcile memzuc zemine 

31 fakTrün 
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mü tesavi olınca nh tım imlaı(?) etraf-ı erba 'ası kargir 
divarlı üzeri tuğladan talas32 kemeri derı1nınun 
tapasıyla(?) etraf-ı erba'ası tuğladan zar ve mücella 
sıva ve lökün kalaylı birtimnun etraf-ı seliisesi derz 
[ve] badan[a] üzeri kiremid-i kalem ferşli vechi 
diğer çeşmeden fekk olmacak mermerden bozulma 
ve zank taşıyla ve seren varil taşıyla cedid maslaklı 
el-hasıl mahall-i mezkı1ra müceddeden hazine-i ab 
inşasıyla mahall-i mezkurda vasatında mevcud atik 
çeşmeden inşa olmacak hazine-i aba gelince hendek 
küşadıyla bahtı33 beğlik tuğladan yasdıklı zebaneleri 
yedirme sargılı üzeri tuğla harpuştalı altı üstüne 
kurşun borı ferşiyle mahall-i mezkı1ra ber veeh-i 
muhaner çeşme-i ab inşası : 

Hazine-i ab inşası : 
Tı11en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
7 5 5 

Terbi'an 
35 
200 Fı 

7000 Guruş 

Kargir [rı ]htım inşası :  
TGlen Arzen Urnkan 
Hisab Hisab Hisab 
6 6 3 

Terb!'an 
144 
30 Fı 

4320 Guruş 

Altı üstüne borı ferşi : 
Tı1lani 
His ab 
340 

Bo n 
1 87 Aded 
28 Fı 

5236 Guruş 

32 tolos 
33 tahtı 
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Ahmediyye nam mahallde Kıztaşı tarafında 
vasatında mevcfid mermerden mas nu ' dört çeşmelü 
keb!r çeşmenün ibkasıyla o çeşmenün mermer 
bozulması mahallinden fekk olmarak ibka olmacak 
çeşmenün mevcfid mermerden noksanı tekmll ve 
ta 'ınlr olmarak mezkfir çeşmeler mahallin ün 
vechlerine sıva vaz'ıyla ve timur puladlı keb!r 
maslak vaz'ı ve hazinesi derfinına lökün kalayı talası 
derlinında mefrfiş taş kapaklarınun noksanı 
tekmlliyle hazıne-i mezkfir ta 'm1ri ve ci vannda 
mevcfid terazfi-yı abctan çeşme-i mezkfir hazınesine 
gelince uslfib-ı sabıka üzerinde beş üstüne kurşun 
bon keş1desiyle çeşme-i mezkfirun i 'man:  

Hazine ta'ınlri: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
10 10 6 

Terbl'an 
100 
20 Fı 
2000 Guruş 

Beş üstüne kurşun borı: 
Tü lanı 
His ab 
90 

Bo n 
50 
32 
1600 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

Ahmediyye nam mahallde Horhor tarafında mevcfid 
hazıne-i ab derfinına lökün kalayı talasıyla b1rfinına 
sıva vaz'ı ve timur pfiladlı keb1r maslak vaz'ıyla 
hazine-i mezkfirun i 'man ve Kıztaşı tarafında keb1r 
çeşme civannda terazfidan zikr olman Ahmediyye 
başında çeşmeye 
gelince evsaf-ı sabıkalar rnisillü altı üstüne kurşun 

borı keş1desiyle el-hasıl çeşme-ı mezkfirun 
ta 'ınlriyle icrası: 
Hazinesi ta 'ınlri: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
5 5 
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Terbi'an 
25 
15  Fı 
375 Guruş 

Altı üstüne kurşun borı ferşi: 
TfiHini 
His ab 
450 

B on 
270 Aded 
28 Fı 
7560 Guruş 

Kıztaşı civarında ana lağmı ağzından Taksim 
terazilsına gelince altı pulluk künk tarikına top 
çekme ta 'miri: 
Tillanı 
His ab 
250 
1 .5 Fı 
375 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
2846 Guruş 

Cem'an yekün: 
3 1 3 1 2  Guruş 

12-213311 Yedikule suyollannın tamirat masrafına 
dair. 
y edikulle canibinün keşf defterinün sfiretidür. 

Fı 12 Receb sene [ 12]59 [9 Ağustos 1 843] 

[Der kenar] Mim. 

Yenibağçe civarında vakı ' Sulukulle'de kubbeden 
Esekapusı'na kubbeye gelince ana lağmınun tarafeyn 
divarları rezeleri harab tarafeyn divarlarıyla tabanına 
lökün kalayı talası ve Monla Gürani canibinde 
tahte' l-arz lağmı üzerinde noksan kapağı tekmili ve 
harcia kaldırım inşasıyla ve Esekapusı'nda kubbe-i 
mezkfirdan Yedikulle'de kal 'a derilmnda çeşmeye 
kadar mevcfid künklerine top çekme ve yarma 

99 
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hendek ile ta 'miri ve on sekiz parmak derlımnda 
tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı zebane mahalleri 
yedirme sargılı mevcfıd künkleri fesh alınarak 
müceddeden kurşun bon keşidesi: 

Tahte' l-arz lağm derfınına lökün kalayı talas ı :  
Tfılanı 
His ab 
5000 
3 Fı 

1 5000 Guruş 

Harcıyla kaldırım inşası :  
Tfılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 5 ı 

Terbi'an 
100 
7.5 Fı 

750 Guruş 

Noksan kapak tekmili :  
Tfılanı 
Hisab 
20 
10  Fı 

200 Guruş 

y enibağçe'de çeşmeye cari suyun(?) künkleri harab 
olup tecdidi: 
Tfılanı 
His ab 
50 

Künk 
1 25 Aded 
3.5 Fı 

437.5 Guruş 

On sekiz parmak devrinde kurşun borı keşidesi : 
Tfılani 
His ab 
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0 155 Ağa harnmaını terazı1sından Sulumanastır 
kenise karşusında terazlıya kadar 

0090 Kenise karşusında terazı1dan Çilingirler 
içinde terazlıya gelince 

0220 Hacce Kadın cami ' -i şerifi önünde 
terazlıdan yokuş köşesinde ba 'id 
terazı1ya kadar 

0465 Guruş 

Bo rı 
256 Aded 
1 60 Fı 

40960 Guruş 

Yarma hendek küşadıyla derı1nında künklerinün 
ta'miri : 
TGiani 
Hisab 
1 90 

200 

2 10  

230 

080 

175 

Emirler mesleğinden Ağa harnmaını 
terazlısına kadar 
Çilingir içinde terazlıdan 
Küçükmeydan'da terazı1ya gelince 
M ah all-i mezkı1rdan Hacce Kadın cami '
i şerifi önünde terazı1ya varınca 
Dana yokuşı köşesinde Yüzerterazı1'dan34 
M alcı cami '-i şerifi köşesinde mesleğe 
kadar 
Meslek-i mezklırdan Çukurçeşme 
mesleğine kadar 
Meslek-i mezklırdan Eğritop mesleğine 
kadar 

1 30 Kezalik meslekden mahalle arasında 
menazil(?) önüne gelince 

1 90 Ir gad bazannda Ku lle meydanında 

terazı1ya varınca 
1405 
7.5 Fı 

1 0537.5 Guruş 

[ Derkenar] Mi m. 

Esekapusı'nda kubbeden menaziller derı1nıyla Emir 
mesleğine gelince yarma hendek ile altı parmak 
künkler ta 'miriyle ve top çekme ta 'miri : 

34 Bodurterazı1'dan 

!O l  

12-2/33/lb 
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Yarına hendek ile ta 'miri: 
Tfilani 
His ab 
200 
7.5 Fi 
1500 Guruş 

Top çekme ta'miri : 
Tfilani 
His ab 
150 
2.5 Fi 
375 Guruş 

Kubbe-i mezkı1run kapusı etrafına küfeki sögü 
tecdidi : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 .5 6 ı 

100 Guruş 

Çukurçeşme mesleğinden çeşme-i mezkı1ra gelince 
tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı zebaneleri yedirme 
sargılı beş üzerine kurşun bon keşidesi: 
Tı1lani 
His ab 
40 

B on 
22 Aded 
32 Fi 
704 Guruş 

Eğritop(?) mesleğinden Mirahı1r çeşmesine gelince 
künkleri harab oldığından fesh birle Amahud künki 
tecdidi: 
Tı1lani 
His ab 
50 

Künk 
125 Aded 
.::...3 __ Fi 
375 Guruş 
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12-2/3411 Yedikule suyollannın tamirat masrafına 
dair. 

Yine Y edikulle 

Kal 'a meydanında terazfidan kal 'a-i mezkfir 
derlinında çeşme hazinesine gelince mevcfid 
künkleri fesh olmarak müceddeden beş üzerine 
kurşun borı keşldesi: 
Tu lanı 
Hisab 
145 

B on 
80 
32 
2560 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

Hanc-i sfirda Bayram Paşa civannda kain katma · ·  
lağmınun derfinı kum ile mernlfi oldığından 
üzerinden hacalar küşadıyla dahilinde Sulukulle'de 
kubbeye gelince lağm-ı mezkfirun tathlri: 
Tfilanı 
His ab 
500 
5 Fı 
25 6Q35 Guruş 

Baca küşadı : 
Aded Tfilen Arzen U mkan 

Hisab Hisab Hisab 
6 6 2 2 

Terbl'an 
144 
2 Fı 
288 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyye ve mesarif-i sairesi: 
7628 Guruş 

Cem'an yekfin: 
83915  Guruş 

Yalnız seksen üç bin dokuz yüz on beş guruşdur. 

35 2500 

/ 
\. 

""-, 

103 

12-213411 



104 V AKIF SU DEFfERLERi /SU KEŞiF DEITERi 
------------------------------------------------------------------�-------

12-2/34/2a 

12-2/34/2b 

12-213412 Sultan Murad, Sultan I. Mahmud, 
Emine Sultan ve Çorlu/u Ali Paşa çeşmeleri 
suyollarıııın tamirat nıasrafıııa dair. 

Saray çeşmelerinün keşfi 

Rami kışlak-ı alisi tahtında Timurkapu nam 
mahallde kubbeye cari ma-i lezizün münhedim 
mahallinün ta 'miriyle lağm-ı mezkurun tathiri : 
Lağm tathiri : 
TCılen 
His ab 
200 

5 Fı 

1 000 Guruş 

Baca küşadı : 
5 Aded 
Beheri 
His ab 
20 

20 

20 

20 

20 

1 00 

20 

2000 

Guruş 
Fı 

Guruş 

Topkapusı haricinde Takyeci cami ' -i şerifi 
karşusında Köseoğlı bağçesi derlımnda kain lağm 
ağzından posta yolına gelince dört arşın umkında 
yarma hendek ile Paşa künki ta' m] ri : 
TGlen 
His ab 
600 

6 Fı 

3600 Guruş 

Mahall-i mezklırdan Kas s ab Hacı İsma 'll bağçesi 
ittisalinde tarlaya gelince mevcGd mefrGş harab olan 
Paşa künklerinün feshiyle yedirme sargılı altı pulluk 
künk tecdidi : 
TGlen 
His ab 
550 
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Künk 
1 375 Aded 
6.5 Fı 
8937 .5 Guruş 

Tarla-yı mezkôrdan mahall-i mezkôrda mezaristan 
kurbında kain mesleğe gelince mefrôş mevcud Paşa 
künklerinün ta' m iri : 
Tôlen 
His ab 
300 
4 Fı 
1200 Guruş 
Topkapusı ile Mevlev1hane kapusı beyninde kal 'a  
dertimnda mezarİstana gelince mevcôd mefruş Paşa 
künklerinün feshiyle yedirme sargılı altı pulluk künk 
tecd1di : 
Tôlen 
His ab 
1 10 

Künk 
275 Aded 
6.5 Fı 
1787.5 Guruş 

Dahil-i sôrda İkinci bostanında lağm ağzından 
mahall-i mezkGrda mesleğe gelince mefruş Paşa 
künklerinün feshiyle dört [zi]ra' umkında yarma 
hendek ile altı pulluk künklerinün tecd1di: 
Tôlen 
His ab 
100 

Künk 
250 Aded 
6.5 Fı 
1625 Guruş 

Meslek-i mezkGrdan Çivizade mahallesinde terazôya 
gelince yarma hendek ile mefruş altı üzerine 
borılannun ta 'm1r ü tecd1di: 
Ta 'ınlr mahalli : 
Tôlen 
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His ab 
60 
3 Fı 
1 80 Guruş 

Tecdid mahalli : 
Tülen 
His ab 
40 

B on 
22 Aded 
32 Fı 
704 Guruş 

Çorlılı Ali Paşa vakfından Simkeş çeşmesine cari 
ma-ı lezizün tarilanun altı üzerine mefrı1ş 
borılannun ta 'rniri: 
Tülen 
His ab 
80 
3 Fı =----
240 Guruş 

Emine Sultan cami ' -i şerifınün helalarına icab 
idecek yedi üstüne: 
B on 
20 Aded 
28 Fı 
560 Guruş 

Maslak ma'a kined: 
5 Aded 
10  Fı Beheri 
50 Guruş 

Cem'an yekün: 
2 1884 Guruş 

Derun-ı istid'ada muharrer cennet-mekan Sultan 
Murad Han ve Sultan Mahmud Han-ı Evvel ve 
Emine Sultan ve Çorlılı Ali Paşa çeşmelerine cari 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

ma-i lezizün haric-i surda ve dahil-i surda ana 
tankları keyfiyyeti taraf-ı çakenden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde tankha-i 
mezkfirda ba'zı mahalleri akdeınce selefimüz 
zernanında keşf ü ta 'mir olınrnış ise de ancak dahil-i 
keşf alınmayan malıallerden ba'zı mahallerün dahi 
künklerinde sakatlık zuhur idüp ve lağrnı dahi harab 
olarak suları malıallerine cereyan idemediğinden 
lağrnınun tathirinün ve künklerinün ta 'mir ü tecdidi 
lazım gelmiş ve ol vechile tesviyesine müsa 'ade-i 
aliyyeleri te'alluk buyunldığı halde merbut defterün 
natık oldığı üzre yiğirmi bir bin sekiz yüz seksen 
dört guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma' lurn-ı devletleri buyunldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

Fı 25 Ra sene [ 12]59 [26 Nisan 1 843] 

12-213511 Unkapanı civannda Hoca Halil Attar 
mahallesindeki çeşmenin bozulan suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

Kapan-ı dakik civarında Hace Harıı Attar 
mahallesinde kain çeşmenün keşfi 

Azebler harnınarnı civarında Fıl yokuşında krun 
çeşme-i mezbfireye gelince beş üstüne mefrfiş 
benları harab aldığından fesh birle müceddeden 
benlarınun tecdidi ve mesleğinün tanzimi: 
Tfilen 
His ab 
224 

B on 
124 Ad ed 
35 Fı 
4340 Guruş 

Meslek tanzimi: 
65 Guruş 

Çeşme-i mezbfirun önüne timur çenberli mermerden 
ma'a kilid tanzimi mesanfi: 
350 Guruş 
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Cem'an yekiln: 
4755 Guruş 

VAKlF SU DEFfERLERİ /SU KEŞi F  DEFfERİ 

işbu defter natık aldığı üzre çeşme-i mezbilrun 
mesarifi dört bin yedi yüz elli beş guruş mesarif ile 
vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği . 

Fı 25 Receb sene [ 1 2]59 [22 Ağustos 1 843] 

12-213512 Arnavutköy camii suyolunun bozulan 

<ı�O�N lf� 'VS' .. 1ie&:. � � !..o e-.:.ı� �" "'':-' suyolunun tamirat masrafına dair. 

Arnabud karyesinde vakı' cami'-i şerif keşfi 

Cami '-i şerif e cari ma-i lezizün Arnabud karyesi 
verasında Ayazma nam mahallde lağm ağzından 
ba 'zan lağm derilm ve ba 'zan hendek küşadıyla 
Yenimahall [e] 'de kain mesleğe gelince mefrilş 
Arnabud künkleri harab aldığından fesh birle 
künklerinün tecdidi : 
Lağm derilm mahalli : 
Tillen 
His ab 
90 

Künk 
225 Aded 
4 Fı 
900 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tillen 
His ab 
90 
5 Fı 
450 Guruş 

Yarma hendek mahalli :  
Tillen 
Hisab 
1 000 

Künk 
2500 Aded 
4 Fı 
1 0000 Guruş 
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-------------------------------------------------------------------------------

Meslek-i mezkı1rdan Beşinci Kadın çeşmesine ifraz 
olman ma-i leziz tarikı harab aldığından altı üstüne 
borısı ile Arnabud künklerinün tecdidi : 
Bo n mahalli :  
Tı1len 
Hisab 
40 

Bo n 
22 Ade d 
32 Fi 

704 Guruş 

Künk mahalli :  
TGlen 
His ab 
10  

Künk 
25 Ade d 
4 Fi 

100 Guruş 

Hatib Efendi bağçesi derlinında mesleğinden cami ' -i 
şerif hazinesine gelince Arnabud künki tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
60 

Künk 
150 Ade d 
4 Fi 

600 Guruş 

Cami ' -i şerifün sıra maslaklarına ve memşalarına ve 
imam efendilerün hanelerine cari ma-i leziz tarikına 
icab idecek altı üzerine borı : 
TGlen 
His ab 
150 
B on 
82 Aded 
32 Fi 

2624 Guruş 

12-2/35/2b 

12-2/35/2c 
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12-2/36/la 

Cem'an yekün: 
1 5378 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

00325 Kurşun kıyye 130 fi 100 Pare 
1 5053 Guruş 

12-2/36/1 Büyük Çamlıca 'dan icadiye 'deki Sultan 
Mahmud çeşmesine kadar olan güzergahtaki 
suyolunun bozulan kısımlannın tamirat masrafına 
dair. 
Üsküdar'da vakı ' ba tezkire-i nazır-ı evkaf keşf 
defteri dür. 

Fi 9 Ş sene [ 12]59 [4 Eylül 1843] 

Büyük Çamlıca deresinde Yeldeğirmanı karşusında 
kain mevcfid bir aded katmanun mefrfiş Amahud 
künkleri harab aldığından fesh birle mahall-i 
mezkfirda Çatalmeslek'e gelinceye değin ba 'zan 
hendek ve ba 'zan lağm derfinı ile künkinün tecdidi 
ve lağmınun tathiri: 

Yarına hendek ile künk mahalli: 
Tfilen 
His ab 
950 

Künk 
2375 Aded 
3.5 Fi 
83 12.5 Guruş 

Lağm derfinında künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
1 10 

Künki 
275 Aded 
30 Fi 
962.5 Guruş 

Lağmınun tathiri: 
His ab 
1 10 
5 Fi 
550 Guruş 
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Mesleğinün tanz1mi: 
3 Aded 
50 Fı Beheri 
150 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan mahall-i mezkfirda Değirman 
arkası nam mahallde Petro zimm1 bağında kain 
mesleğe gelince iki buçuk zira' urnkında yarma 
hendek ile altı pulluk künkinün ta'm1ri: 
Tfilen 
His ab 
650 
30 Fı 
2275 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan Basınacılar kehtudası bağı 
derilmnda lağm ağzına gelince kezalik iki buçuk 
zira' umkında yarma hendek ile altı pulluk künk 
tecd1di: 
Tfilen 
His ab 
970 
Künk 
2425 Aded 
6 Fı 
14550 Guruş 

Lağm-ı mezkfir ağzından Osman Paşa bağına 
vanncaya kadar lağm-ı mezkfir derlinında mefrfiş 
altı pulluk künkinün tecd1di ve lağmınun tatlıiriyle 
münhedim hacasınun keraste ile tanz1mi: 
Künk mahalli : 
Tfilen 
His ab 
930 
Künk 
2325 Ad ed 
4 Fı 
9300 Guruş 

Lağm tath1ri: 
Tfilen 
His ab 
930 

l l l  

12-2136/lb 
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12-2136/lc 

5 Fi 
4650 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Yiğirmi beş zira' urnkında keraste ile bacası tanzimi: 
1 Aded 
1250 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda lağm ağzından Tophaneliağlı 
çeşmesinde mesleğe gelinceye değin kezalik iki 
buçuk zira' umkında yarma hendek ile altı pulluk 
künk tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
600 

Künk 
1500 Ade d 
6 Fi 
9000 Guruş 

Meslek-i mezkı1rdan mahall-i merkürnda lağm 
ağzına varınca kezalik iki buçuk zira' umkında 
yarma hendek ile altı pulluk künk tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
160 

Künk 
400 Aded 
6 Fi 
2400 Guruş 

Mahall-i mezkı1rdan Pişmişoğlı ve Ahadi(?) 
köşkinde mesleğe gelinceye değin lağm derı1nında 
mefrı1ş altı pulluk künklerinün tecdidi ile lağmınun 
tathiri ve münhedim hacasınun tanzimi ve hacasınun 
inşası : 
Lağm derı1nında künk mahalli :  
Tı11en 
His ab 
470 
Künk 
1 175 Aded 
4 Fi 
4700 Guruş 
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Lağmınun tathiri : 
His ab 
470 
5 Fl 
2350 Guruş 

On zira' urnkında münhedim hacalarınun keraste ile 
tanzimi: 
5 Aded 
500 Fl Beheri 
2500 Guruş 

On zira' umkında müceddeden baca inşası: 
5 Aded 
600 Fl 
3000 Guruş 

Lağm-ı mezkfir ağzından Kuzguncuk verasında 
icadiyye nam mahallcte huctavendigar-ı firctevs-karar 
hazretlerinün hayrat-ı mehrı1delerinden36 bina olınan 
çeşmenün mesleğine gelinceye kadar kezalik iki 
buçuk zira' uınkında yarma hendek ile altı pulluk 
künk tecdidi : 
TGlen 
His ab 
900 

Künk 
2250 Aded 
6 Fl 
1 3500 Guruş 

Mevcfid mesleklerin ün lökün ile ta 'miri : 
Meslek 
1 5  Aded 
50 Fl Beheri 
750 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyye vesaire: 
8020 Guruş 

Cem'an yekün: 
88220 Guruş 

36 mebrurelerinden 

1 1 3 

12-2136/ld 
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12-213711 
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V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Ernrname-i alilerine imtisalen tarik-ı mezkfirun 
keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı vuküf kulları 
irsaliyle mu 'ayene itdirildükde ancak tarik-ı 
mezkfira mülhak Çarnlıca deresinde Y eldeğirmanı 
karşusında bir aded katmanun Çatalmeslek'e ilhak 
alıncaya değin mefrfiş künkleri ve meslek-i 
mezkfirdan Kuzguncuk verasında Icadiyye nam 
mahallde hudavendigar-ı firdevs-karar hazretlerinün 
[hayrat-ı] mebrfirelerinden çeşmenün mesleğine 
gelince ba 'zan hendek ve ba 'zan lağm derfinıyla 
mefrfiş künkleri harab ve lağmları dolmış aldığından 
lağrnınun tatlıiri ve künklerinün ta 'mir ü tecdidi 
lazım gelmiş ve ol vechile ta 'mir ü tecdidi dahi işbu 
defterün natık oldığı üzre seksen sekiz bin iki yüz 
yiğirmi guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma 'lfim-ı devletleri buyurıldukda ernr 
ü ferman hazret-i men lehü'l-ernründür. 

12-2/3711 Galata 'daki Kemankeş Kara Mustafa 
Paşa çeşmesinin tamirat masrafına dair. 

Malıruse-i Galata'da Kemankeş Mustafa Paşa 
mahallesinde çeşmenün keşf defteridür. 

Fı l l  Ş sene [ 12]59 [6 Eylül 1843] 

Çeşme-i mezkfirun harab olmış atik hazinesi cins 
aldığından fesh birle hafr-ı esası ile rıhtırnınun 
tevsi'iyle üzeri tolosı kemerli kemeri(?) pfişide ile 
kum vechi mermer seren ve varil ile yaldızlı kebir 
maslak ve seng-i tarihinün tezhibiyle mahallden(?) 
vaz'ı ve Yüksekkaldırım karavulhanesi kurbında 
meslekden atik beş üzerine kurşun borılannun 
tecdidi ile çeşme-i mezkfirun müştemilat-ı kaffesi 
tekmll ber veeh-i muharrer inşası: 
Hazine-i abı: 
Tfilen UrnkanKadden 
His ab 
8 

Terbi'an 
64 
250 Fı 
16000 Guruş 

His ab 
8 

His ab 
1 0  
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Vechinün çeşmesinün mermer sereni ve vari[l]lerün 
( . . . ) noksanı tekmili ( . . . ) sairesi : 
2000 Guruş 

Beş üzerine kurşun bonyla tebdlli: 
Tillan u 
His ab 
160 

B on 
90 Aded 
32 Fı 
2880 Guruş 

Tarik-ı mezkfir üzerinün noksanı taş ilavesiyle 
kaldınmı tecdidi: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
160 2 

Terbi'an 
320 
1 .5 Fı 
480 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyye mesarifat-ı müteferrika-i 
sairesi: 
1068 Guruş 

Cem'an yekün: 
22428 Guruş 

12-213712 Üsküdar'daki VaZide camiinin bozulan 
suyollannın tamirat masrafına dair. 
Ü sküdar'da Vali de cami '-i şerifi keşfi defteri dür. 

Vakıfe-i hazret-i müşarun ileyha. hazretlerinün Çakal 
dağında Uzunlağm dimeğle meşhur lağm-ı mezkfir 
çamur ile dolmış oldığından tatlıiri ve münhedim 
hacasınun tanzimi: 
Lağm tathiri : 
Tfilen 
His ab 

1 15 

12-2/37/2a 



1 1 6  

12-2137/2b 

soo 
5 Fı 
2500 Guruş 

VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF  DEFTERi 

Münhedim bacası: 
1 Aded 
U mkan 
His ab 
4 
300 Guruş 
Lağm-ı mezkôr önünde bağ derlinında vakıfe-i 
müşarun ileyha tarikınun eski birerlik künklerinün 
tecdidi :  
Tôlen 
His ab 
840 

Künk 
2 100 Aded 
6 Fı 
12600 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda ana tarikına mülhak katması 
lağmınun tathiri : 
Tôlen 
Hisab 
530 
5 Fı 
2650 Guruş 

Mahall-i mezkôrda diğer ana tarikına mülhak vakf-ı 
mezkôrun diğer bir aded katması lağmınun tathiri : 
Tôlen 
His ab 
540 
5 Fı 
2700 Guruş 

Bulgurlı karyesi derônında vakıfe-i müşarun 
ileyhanun ma-i leziz lağmınun tathiri : 
Tôlen 
His ab 
550 
5 Fı 
2750 Guruş 
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Karye-i mezkfirda vakıfe-i muşarun i leyhanun 
Uzunlağm dimeğle meşhur lağm-ı mezkfirun tatlıiri 
ve ba'zı münhedim mahallerinün tanzimi : 
Tatlıiri mahalli :  
TGlen 
His ab 
150 
5 Fı 
750 Guruş 

Münhedim mahall i :  
TGlen U mkan 
Hisab Hisab 
50 1 0  
1500 Guruş 

Karye-i mezkfirda Çatalmeslek'den bağlar 
derunından yenimahalle'de vakı ' vakıfe-i müşarun 
ileyhanun kubbesine gelinceye değin ana tankınun 
eski birerlik künklerinün ta 'mir ü tecdidi : 
TGlen 
His ab 
7000 

Künk 
ı 750037 Ade d 
6 Fı 
10500 Guruş 

Ta'mir mahalli :  
TGlen 
Hisab 
3000 
2.5 Fı 
7500 Guruş 

Ku b be-i mezkurdan cami ' -i şerif derilmnda şadurvan 
ve sıra masıaklara ve çeşme ve memşalara gelinceye 
değin mevcud altı üstüne borılannun ta 'mir ü 
tecdidi: 
Tecdid mahalli :  
TGlen 
His ab 
300 

37 1 750 

1 17 

12-2/37/2c 
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12-2/37/2d 

B on 
165 Aded 
32 Fı 
5280 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
100 
3 Fı 
300 Guruş 

Cem 'an yekfin: 
49330 
95000 
144330 Guruş 
Dividciler'de kain A vcı Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün bina eylediği çeşmesine can ma-i 
lez1zün Bulgurlı karyesi nihayetinde Yalnızservi 
nam mahallinde vakf-ı müşarun ileyhanun ana 
tar1kına mülhak iki aded katmasınun lağmlarınun 
tath1ri ve Amahud künkinün tecd1di: 
Lağm tath1ri: 
Tfilen 
His ab 
200 
150 D1ğer katması lağrnı 
350 
5 Fı 
1750 Guruş 

Künk mahalli : 
Tfilen 
His ab 
25 

Künk 
63 Aded 
_,_4 

__ .Fı 
252 Guruş 

Selami hazretlerinün tekye ve cami ' -i şer1f ve 
hammarnına car1 ma-i lez}zün mahall-i mezkfirda 
ana tar1kına mülhak katmasınun lağrnı tath1ri ve 
Amahud künkinün tecd1di : 
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Tfilen 
His ab 
290 
5 Fı 
1450 Guruş 

Künk mahalli: 
Tfilen 
His ab 
1 60 

Künk 
400 Aded 
4 Fı 
1 600 Guruş 

Selami kurbında furun karşusında Kara Mustafa 
Paşa'nun çeşmesine cad ma-i lezizün mahall-i 
mezkürda ana tarilana mülhak katmasınun lağmı 
tathiri: 
Tülen 
His ab 
385 
5 Fı 
1 925 Guruş 
Çakal dağında İsmetzade Arif Beğefendi'nün ana 
tarilana mülhak katmasınun lağmı tatlıiri ve kapak 
vaz'ıyla münhedim hacasınun tanzirni: 
Lağm tatlıiri : 
Tfilen 
Hi sa b 
3 10 
5 Fı 
1 550 Guruş 

Bacası tanzirni: 
Tfilen 
3 Aded 
1 500 Guruş 

U mkan 
His ab 
1 0  

500 Guruş 

1 19 

12-2/37/2e 
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VAKIF SU DEFrERLERİ /SU KEŞiF DEFrERİ 

Bulgurlı karyesi derlinında Feyzi Efendi katmasına 
mülhak hala Asakir-i hassa fenki devletlü Süleyman 
Paşa hazretlerinün konağına can ma-ı leziz 
katmasınun Arnabud künklerinün tecdidi : 
TGlen 
His ab 
575 

Künk 
1438 Aded 
4 Fı 
5752 Guruş 

Karye-i mezklir derlinında cami ' -i şerif kurbında 
Sirazlı Mustafa Paşa'nun konağına cari ana tarikına 
mülhak ma-i leziz katmasınun lağmı tathiri: 
TGlen 
His ab 
350 
5 Fı 
1 750 Guruş 

Karye-i mezklir derlinında vakf-ı muşarun ileyha 
tarikına mülhak Daru' s-sa ' ade ağ ası sa bı k Abdullah 
Ağa'nun konağına cari ma-i leziz katmasınun 
Arnabud künki tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
60 

Künk 
1 50 Aded 
4 Fı 
600 Guruş 

Koşuyalı'nda Hacı Veli Ağa'nun çeşmesine cari 
vakf-ı müşarun ileyha tarikına mülhak ma-i leziz 
katmasınun Arnabud künki tecdidi: 
Tı1len 
Hi sa b 
144 

Künk 
350 Aded 
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4 Fı 
1400 Guruş 

Toprak zokağda Şu'ayb Efendi'nün çeşmesine cari 
Bulgur[lı] karyesinde ana tarikına mülhak 
katmasınun lağmı tathiri: 
Tı1len 
His ab 
150 
5 Fı 
750 Guruş 

Şerif Paşa hazretlerinün ve Hacı Hasan Beğ'ün 
konaklarına cari ma-i lezizün karye-i mezkfir 
kurbında vakıfe-i müşarun i leyha tarikına mülhak 
katmasınun lağmı tatlıiri ve Arnabud künkinün 
tecdidi : 
Lağm tatlıiri : 
Tı1len 
His ab 
370 
5 Fı 
1 850 Guruş 

Künk mahalli : 
Tı11en 
Hisab 
50 

Künk 
125 Aded 
4 Fı 
500 Guruş 

Merhum Ahmed Paşa'nun Alacaminare'de çeşmesine 
cari Küçük Çamlıca nam mahallde tarik-ı vakıfe-i 
müşarun ileyhaya mülhak katmasınun lağrnı tathiri 
ve Arnabud künkinün tecdidi : 
Lağm tathiri : 
Tı11en 
His ab 
1 50 
5 Fı 
750 Guruş 

12 1  

12-2/37/2g 
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Künk mahalli: 
Tfilen 
His ab 
38 
4 Fi 
152 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Küçük Çamlıca'da vakıfe-i hazret-i müşarun ileyha 
tarikına mülhak Dürr[i]zade konağı dimeğle meşhur 
el-yevm Muhafız konağına can ma-ı leziz 
katmasınun Amahud künki tecdidi ve lağmınun 
tathiri : 
Künk mahalli: 
Tfilen 
His ab 
23 

Künk 
575 Ad ed 
4 Fi 
2300 Guruş 

Lağm tathiri: 
Tfilen 
His ab 
150 
5 Fi 
750 Guruş 

Hacı İbrahim Efendi'nün Alacaminare'de tekyesine 
cari Tophaneliağlı çeşmesinün bağ derlinında tarik-ı 
vakıfe-i müşarun ileyhaya mülhak katmasınun lağmı 
tathiri : 
Tfilen 
His ab 
150 
5 Fi 
750 Guruş 

Cem' an yekün 
2733 1  Guruş 

Cem'an yekün: 
49330 Bend-i evvelde muharrer vakıfe-i hazret-i 
müşarun ileyhanun ana tarikı mesarifi 
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2733 1 Bend-i sanide muharrer tarik-ı vakıfe-i 
müşarun ileyhaya mülhak katınaha 
76661 Guruş 

12-2/39/1 Karagöz, Tavanlıçeşme ve Budakzade 
Mehmed Ağa çeşmelerinin bozulan suyollannın 
tamirat masrafına dair. 
Karagöz çeşmesinün keşfi. 

Fı 1 6  Ş sene [ 1 2]59 [ 1  1 Eylül 1 843] 

Derun-ı istid 'ada muharrer Karagöz çeşmesi dimeğle 
meşhur çeşme-i mezkfireye cari ma-i lezi'z ile 
Tavanlıçeşme dimeğle meşhur Rumili kadıaskeri 
Azmi'zade Mustafa Efendi'nün çeşmesine ve 
Budakzade Mehmed Ağa çeşmesine cari ma-i 
lezi'zün ana tari'ki olup Mi 'mar cami ' -i şedfi 
karşusında terfizfidan ifraz ile Y eniçeşme'de kain ana 
mesleğine gelinceye değin ana tari'kinun mefrfiş altı 
pulluk künklerinün harab olup tecdi'di muhtac 
bulınmış aldığından atık künkleri fesh birle 
müceddeden künklerinün tecdi'di: 
Tı1len 
His ab 
280 

Künk 
700 Ad ed 
4.5 Fı 
3 150 Guruş 

Ana mesleğinden ancak istid 'a olman Karagöz 
çeşmesinün hazi'nesine gelinceye değin mefrfiş künk 
ve borılan harab aldığından fesh birle altı pulluk 
künk ve altı üzerine barılarınun tecdi'di: 
Künk mahalli: 
Tfilen 
His ab 
240 

Künki 
600 Aded 
4.5 Fı 
2700 Guruş 

12-2/39/1 
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12-2/39/2a 

12-2/39/2b 

VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Borı mahalli :  
TOlen 
Hi sa b 
270 
Bo n 
ı49 Aded 
32 Fı 
4ı68 Guruş 

Cem'an yekGn: 
ı 06 1 8  Guruş 

12-2/3912 Arnavutköy camii suyolunun tamirat 
masrafının kullanıcılar arasında bölüşülmesine 
dair. 
Arnabud karyesinde vakı ' cami ' -i şerif vesairenün 
taksim defteridür. 

Fı 23 Ş sene [ 1 2]59 [ ı 8  Eylül ı 843] 

Beşinci Kadın çeşmesıne cari ma-i leziz çuvaldız 
aded: ı 
Guruş Pare Akçe 
804 26 2 Ana tarikı mesarifinden 
hissesine musib 
-=--7 5::::...6"---------'2""""6�--=2-_Müs takıli çeşmesı tankı 

mesarifinden 
ı 560 

Ya'küb Ağa'nun sahilhanesine cari ma-i leziz 
masura aded:0.5 
Guruş Pare Akçe 
ı 5 ı 3 1 2  4 Ana tarikı mesarifinden 

hissesine musib 

EyyGb hatibi Hacı Mustafa Efendi'nün 
sahilhanesine cari ma-i leziz masura aded:0.5 

Guruş Pare Akçe 
ı 5 1 3  ı2  4 

Halil Paşazade Arif Beğ'ün kerimesi hanımun 
sahilhanesine cari ma-i leziz masura aded: 1 .5 
4540 Guruş Ana tarikı mesarifinden hissesine 
musib 
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Cami' -i şerif ve müezzin ve ımam efendilerün 
hanelerine cari ma-i leziz masura aded:0.5 
Guruş Pare Akçe 
3026 24 8 Ana tarikı mesarifinden 

hissesine musib 
=32=2=--4:..__:.2=--4'-----"'8 __ Cami '-i şerifün müstakıll 

tarikı mesarifi 
6250 
=03=2=5'---=2_,_4 __ ..o::8 __ Cami '-i şerif tarikından atik 

kurşun kıyye 1 30 fi 100 Pare 

5925 24 8 

Cem'an yekün: 
1 5053 Guruş 

işbu defter natık aldığı üzre mesaritat-ı merkürndan 
mahall-i mezkürelerün her birerlerine ol mikdar 
mebaliğ hisse isabet itmiş aldığı ma' lUrn-ı devletleri 
buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men lehü' l
ernründür. 

Fermüde-i seniyyelerine imtisalen ma-i mezkurdan 
icra alınan mahallerün masuralan gösterilerek 
suyolcısı kulları ma 'rifetiyle tanzim-i defter kılınmış 
ve tarik-ı mezkurun ber muceb-i keşf mesarifatı olan 
on beş bin elli üç guruşun sekiz yüz dört guruşı 
müstakıll Beşinci Kadın çeşmesinün ve iki bin yedi 
yüz dokuz guruşı gayr-i ez balıa-i atik kurşun cami ' 
i şerif tarikı mesarifi aldığından cem 'an üç bin yedi 
yüz üç guruş mesarifat-ı mezkürdan bi ' t-tenzil baki 
kalan on bir bin üç yüz elli guruşı mahall-i 
mezkürelere cari ma-i lezizün mikdar-ı masuralarına 
tevzi ' u taksim olındukda merbut defter-i mezkurda 
gösterildiği üzre her birerlerine ol mikdar mebaliğ 
isabet itmiş aldığı ma'lüm-ı devletleri buyurıldukda 
ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

12-214011 Çorlulu Ali Paşa medresesi suyolunun 
bozulan kısımlarının tamirat masrafına dair. 

Çorlılı All Paşa'nun medrese[si] keşfi 

Derun-ı istid'ada muharrer medrese-i mezkureye 
cari ma-i lezizün Parmakkapu'da vakı ' terazildan 
hazinesine varıncaya değin mefruş beş üzerine 

12-2139/2c 
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benlan harab aldığından fesh birle müceddeden 
benlannun tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
1 60 

B on 
88  Aded 
35 Fı 
3080 Guruş 
Hazine-i mezkfireden medrese-i mezkfir kapusı 
cenfibında(?) çeşmeye varıncaya değin(?) mefrfiş altı 
üzerine benlan harab aldığından fesh birle 
müceddeden altı üzerine benlannun tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
50 

Bo n 
27.5 Aded 
32 Fı 
880 Guruş 

Medrese derlinında hazine teknesinden şacturvanlara 
vanncaya kadar altı üzerine benlan harab 
aldığından fesh birle müceddeden benlannun 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
80 

B on 
44 Aded 
32 Fı 
1408 Guruş 

Tarik-ı mezkfireye vesaire icab idecek darb lülesi ve 
kinedli maslak tanzimi: 
150 Guruş 

Cem 'an yekfin: 
55 1 8  
0800 
47 1 8  

Atik kurşun kıyye 320 fi 1 00 Pare 
Guruş 
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Dört bin yedi yüz on sekiz guruş mesfui.f ile vücuda 
geleceği tahınln kılınmış idüği. 

Fi 6 N sene [ 1 2]59 [30 Eylül 1 843] 

12-2/4012 Karagümrük meydanındaki çeşmenin 
bozulan suyolunun tamirat masrafına dair. 
Karagümrük meydanında kain çeşmenün. 

Fi 12  L [ 1 2]59 [5 Kasım 1 843] 

Derun-ı istid 'ada muharrer çeşme-i mezkfireye cari 
ma-i lezizün mahall-i müfrezi olan Karagümrük 
meydanında kain terazildan çeşme-i mezkfir 
hazinesine gelinceye değin tarik-ı mezkfirun mefrı1ş 
beş üzerine barıları harab olup ta 'mir ü tecdide 
muhtac bulınmış aldığından ol vechile tarik-ı 
mezkı1run ta 'ınlr ü tecdidi ile hazinesin ün derilm 
lökün ile ba'zan ta'miri: 
Tecdid mahalli : 
Tı1len 
His ab 
120 

B on 
66 Aded 
35 Fi 
23 10  Guruş 

Ta 'ınlr mahalli: 
Tı1len 
His ab 
1 20 
5 Fi 
600 Guruş 

Hazinesi derfinına lökün talası ve dış yüzinün derzi 
ta 'ınlri: 
600 Guruş 

Ahalinün ihban üzre suyolcısınun akdeınce itmiş 
oldığı mesarifi: 
300 Guruş 

Cem'an yekün: 

127 

12-2/40/2a 
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3810  
0250 Atik kurşun kıyye 100 fi 100 Pare 
3560 Guruş 

Derun-ı istid'ada muharrer çeşme-i mezkureye cari 
ma-i lezizün tarikı keyfiyyeti taraf-ı çakeriden 
erbab-ı vukuf kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde 
çeşme-i mezkura el-yevm cereyan itmekde ise de 
ancak cereyanı akdeınce su yolcısınun ta 'mir 
itmesinden olup ve halbuki suyolcısı kulları tarik-ı 
mezkurun mukaddemleri vukü' bulan ta 'miratı 
mesarifinden dolayı ahali kullannun ma ' IGmatları 
aldığı üzre üç yüz guruş matlub itmekde aldığı ve 
tarik-ı mezkur haı·ab aldığından bundan böyle daima 
meramatına38 bakılmadukca çeşme-i mezkur cereyan 
itmeyeceği derkar idüğinden tarik-ı mezkurun ta'mir 
ü tecdidi lazım gelmiş ve ol vechile tanzimine 
ruhsat-ı alileri te 'alluk boyunldığı halde mahall-i 
müfrezi olan Karagümrük meydanında kain 
derazudan39 hazinesine gelinceye değin mefrCiş beş 
üzerine borılannun ta 'm ir ü tecdidi mukaddem 
suyolcısı kullarınun itmiş aldığı üç yüz guruş 
mesarifiyle ma 'an gayr-i ez baha-i atik kurşun 
merbut keşfi defterinün natık aldığı üzre üç bin beş 
yüz altmış guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma' lurn-ı devletleri buyurıldukda ernr 
ü ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

12-214111 Langa civarında/d çeşnıe ve kuyuların 
bozulan suyollarının tamirat nıasrafına dair. 
Lanka Y enikapusı haricinde vakı ' çeşmeha ve 
kuyularun keşfi defteridür. 

Fi 1 5  L sene [ 1 2]59 [8 Kasım 1 843] 

Beray-ı ta 'mir ü tecdid-i rah-ı ab ve çeşmeha 

Lanka Y enikapusı haricinde Yenimahalle'de kain üç 
aded çeşmelere cari ma-i leziz tarikinun Laleli 
kurbında Çukurçeşme'den mahall-i mezkurede 
kalaycı dükkanı önünde mesleğe vannca 
Süleymaniyye vakfından lağm derunına ve ba'zan 

38 meremmatına 
39 terazı1dan 
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hendek küşadıyla hadl.b olmış altı parmak 
künklerinün tecdidi : 
Lağm derlinı : 
Tı1len 
His ab 
175 

Künk 
438 Aded 
10  Fi 
4380 Guruş 

Hendek küşadı: 
Tlilen 
Hisab 
65 

Künki 
1 63 Aded 
""'-10-"---_Fi 
1 630 Guruş 

Arzen 
His ab 
2 
Mahall-i mezklirda sıra kahvelericanibinde mekşlif 
kuyusınun derlinı pişgahında olan çeşme ile Meydan 
çeşmesi ve Değiı·man çeşmelerinün hazineleri 
derlinında ferslide sıvaları ta 'miri ve lökün kalayı 
talasıyla harici vechine derz ve badana tecdidi 
üzerlerine kiremid-i kalem ferşi ve hazine kapularına 
ahşab çarçlibe ve kapakları tecdidi ve kahveler 
kapusı pişgahında çeşme ittisalinde olan terazli-yı 
abun ta'miriyle üzerinde ve Değirman çeşmesinün 
hazinesi derlinında şikest olmış mermer taksim 
tekneleri tebdidiyle40 sac timurında[n] kapak ve kilid 
vaz ' ı  ve harikda muhterik olmış borılan tecdidiyle 
hazine-i mezklirenün i 'man: 

Çeşme-i mezklirlarun kargir hazineleri ta 'miri : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
4.5 4.5 4.5 
5 .5 5 4 
4.5 3.5 4 

40 tebd!liyle 

1 29 

12-2141/la 
�o�-' W$'_,)�_, V i•, "� . ..; .-� f ;.J 
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Terbl'an 
His ab 
63 6(?) 
10  Fı 
632.5 Guruş 

Mevcfid terazfi-yı abun ta 'mlri : 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
4 4 

Terbi'an 
His ab 
ı 6  
5 Fı 
80 Guruş 

Müşternilatıyla mermer taksim teknesi: 

Kıta'at 
ı 
ı 

ı80 Guruş 

( . . . ) 
8 
100 

( . . .  ) 
ı 
ı 

Kurşun bonları tecdldi: 
Kıta'at 
Aded 
08 
25 
ı275 

Dört üzerine 
Beş üzerine 
Guruş 

Arzen 
ı 
ı 

Ad ed 
18  

Değirman çeşmesınun vechinde olan merrnerieri 
şiddet-i nardan şikest aldığından feshle tarafeyni 
seng-i mermerden avanlık(?) açma sögü ve başlığı 
derfinı mermer zar ve zank taşıyla öni tarafı tekne ve 
varil taşlı dökme maslaklı çeşme-i mezkfire 
vechinde merrnerieri i 'marı : 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
3 4 

Terbl'an 
His ab 
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12  
120 Fı 
1440 Guruş 

Cins(?) tekne ve varil taşları: 
Tfilen U mkanKadden 
H�� H�� ilis� 
3 1 8  1 8  

Terb!'an 
His ab 
300 

Zikr olman hazineler üzerlerine etrafı çifte dolabdan 
tabanlı ve zankdan(?) rnızraslı(?) kiremid pfiş!de ile 
kara sakflı vechi kitabe saçaklı elvan boyalı 
hazineler üzerine sakf ve çeşmelere saçak inşası: 
Kara sakf inşası: 
Tfilen U mkan 
His ab 
4.5 
5.5 
4.5 

His ab 
4.5 
5 
3.5 

Terb!'an 
His ab 
63 
10 Fı 
632.541 Guruş 
Kitabe saçakları: 
Tfilen U mkan 
Hisab Hisab 
14.5 1 .5 

Terb!'an 
His ab 
2 1 .5 
25 Fı 
537.5 Guruş 

Bostan kapusı ittisalinde olan terazil-yı abun 
etrafında çöpleme derz ve badan[a] talası ve 
balasında mermer teknesi üzerine sac tirnunndan 

41 630 

1 3 1  

12-2141/lc 
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kapak ve ki li d vaz 'ı balasına su 'u d iç ün ilab(?) 
ahşab nerdüban tecdidi : 
Terazı1-yı ab: 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
7 6 

Terbi'an 
His ab 
42 
5 Fi 
2ı0  Guruş 

Sac tirnunndan kapak ve kilid vaz ' ı :  
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
ı ı 
ıoo Guruş 

Arebden(?) nerdüban: 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
6 ı s  

5 0  Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
ı ı44 Guruş 
Cem'an yekı1n: 
ı259 1 .5 Guruş 

12-2/4211 Langa civarındaki kuyuların tamirat 
masrafına dair. 

Beray-ı mesarifat-ı ta 'mir-i mevcOd sular der 
mahalle-i mezkı1r. 

Mahalle-i mezkı1run sıra kahveleri canibinde 
meşkı1f42 kuyu ile Harnınarn iskelesi kuyusı ve İskele 
meydanı kuyularınun tarafeyni babalan43 ve 

42 mekşilf 
43 payeleri 
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kemerleri münhedim ve enkazı telef olmayup 
mevcı1d-ı tamm(?) üzerieri taşı cedid halis harcile 
babaları44 divan üzerieri battal çarşı1 tuğlasından 
hatti kemerli derı1nı yenidünyadan çatma çarçı1be ve 
kuşaklı saçaklık yollamadan hela vechi boyalı timur 
mil ve somumlı45 çifte kanad mahalle kuyuları 
inşasıyla kilidier vaz ' ı :  

Tı11en 
His ab Parmak 
06 ı 2  
06 ı 8  
08 10  

Terbi'an 
His ab 
105 
35 Fı 
3675 Guruş 

Kadden 
His ab 

U mkan 
His ab 
ı 
ı 
2 

5 
5 

Kahveler kuyusı 
Harnınarn ve iskelesi iskele kuyusı rneydanı 

Bostan sı1kı canibine meşkı1f46 kuyunun balasında 
ahşab saçakın(?) kaplaması(?) ta 'miriyle kiremi d 
ferşini bağa(?) ve yelkovanı tecdidi : 
Tı1len Arzan 
Hisab Hisab 
5.5 3 

Terbi'an 
His ab 

ı 6.5 
7 Fı 
123 .5 Guruş 

Kumsal tarafına rneşkı1f47 kuyunun ahşab kanad ve 
sögüsi harab olup fesh birle derCim yenidünyadan 

44 payeleri 
45 somunlı 
46 mekşfıf 
47 mekşfıf 
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çatma sogu ve kuşak mişe yollaması kaplu kilid 
aded 1 kuyu-yı mezkı1run inşası : 

Tı1len KaddenHisab Parmak 
2 9 3 

3 Aded 

Terbi'an 
Hisab Parmak 
7 3 
20 Fi 
142.5 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
394 Guruş 

Cem 'an yekün: 
4335 Guruş 

His ab 

12-214212 Langa civanndaki yanan bekçi, saka ve 
kapıcı odalannın yeniden inşası için yapılan 
masrafa dair. 

Beray-ı mesarifat-ı keşf-i inşa-yı odaha-i bekci ve 
saka ve kapucı. 

Bostanlar kuyusı ittisalinde muhterik olmış odaha-i 
mezkürun etraf-ı erba'ası hafr-ı esaslı temel divarlı 
üzeri mişe kirişinden tabana çifte dolabdan sütünlı 
üzeri kiremid küşide48 sakflı tahta basma tavan ve 
döşemeli cam çarçübe ve kapulı sıva ve boyalı 
biruru kaplamalı(?) üç aded bekci ve kapucı ve 
eska49 odaları ebniyesi inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 1 .5 4 3 .5 

Kara saçağı : 
Terbi'an 
Hi sa b 
1 5 .5 

48 pfişide 
49 saka 

o 
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7.5 Fı 
ı ı6 Guruş 

Hammali yy esi: 
ı72 Guruş 
Cem'an yekun: 
ı 898 Guruş 

Cem'an yekun: 
ı2591 .5 Bend-i evvelde muharrer ralı-ı ab ve 
çeşmeler mesarifi 
04335 Bend-i sanlde muharrer mahalle 
kuyulannun ta ' ınlri mesarifi 
O ı898 Bend-i salisinde 
mesarifi 
ı 8824.5 Guruş 

mahalle odaha 

12-2/4311 Kocamustafapaşa semtinde/d çeşmenin 
bozulan suyolunun tamirat masrafina dair. 

Koca Mustafa Paşa'da kain çeşmenün keşf 
defteri dür. 

Fı ı 7 N sene [ ı2]59 [ ı  ı Ekim ı 843] 

Çeşme-i mezkureye cari ma-i lez1zün Arahacı 
Bayez!d mahallesinde kain terazildan Koca [Mustafa 
Paşa] cami'-i şedfi derlinında mevcud hazinesine 
gelinceye değin mefruş altı üzerine borılan harab 
aldığından fesh birle müceddeden borılannun ferşi :  
Tfilen 
His ab 
280 

B on 
ı54 Aded 
32 Fı 
4928 Guruş 

Hazıne-i mezkureden çeşme-i mezkureye değin 
kezalik altı üzerine mefrfiş borılan harab aldığından 
fesh birle müceddeden borılannun ferşi : 
Tfilen 
His ab 
60 

1 35 

12-2/42/2b 

12-2/43/la 
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Bo n 
33 Aded 
32 Fi 
1056 Guruş 

VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Terazusınun kilidi ta 'm iri ve har ab lülesi mesarifi : 
1 00 Guruş 

Cem'an yekun: 
6084 
0935 İhrac olmacak atik kurşun balıası kıyye 374 fi 
2.5 Pare 
5 149 Guruş 

[Derkenar] Suret-i i 'lam. 

Fermude-i seniyyelerine imtisalen çeşme-i 
mezkurun tarlkı keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı 
vuküf kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde çeşme-i 
mezkur el-yevm cereyan itmekde ise de ancak 
cereyanı akdeınce ah al isi kullarınun tarikım ta ' ınir 
itdirmelerinden olup halbuki mu ' ayene alındığı üzre 
mahall-i makseminden virilen suyınun üçde birisi 
hazinesine ıcra alınamayarak telef olmakda 
aldığından tarik-ı merkürnun harabiyyeti derkar ve 
tarlk-ı mezkurun yiğirmi otuz seneden berü vukü ' 
bulan ta 'miratını ahali si kullan bedenlerinden sarf 
itmekde olduklarını ihbar iderek ol vechile tarik-ı 
mezkurun tesviye ve tanzimini niyaz itmeleriyle bu 
takdirce tanzim ve tesviyesine ruhsat-ı alileri 
te 'alluk boyunldığı halde mahall-i müfrezi olan 
Arahacı Bayezid mahallesinde terazudan Koca 
Mustafa Paşa cami ' -i şerifi derlinında hazinesine ve 
hazine-i mezkGrdan çeşme-i mezkureye gelinceye 
değin mefrGş . borılannun tecdidi bir kıt 'a keşf 
defterinün natık aldığı üzre gayr-i ez balıa-i atik 
kurşun beş bin yüz kırk dokuz guruş mesarif i le 
vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma ' IGm-ı 
devletleri buyunldukda emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

12-2/4312 Silivrikapı civarındaki çeşnıenin bozulan 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

Silivrikapusı haricinde Balıklı ayazması nam 
mahallde menba 'ı olan çeşmenün defteridür. 
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Çeşme-i mezklireye cari ma-ı lezizün menba' 
mahalli olan Silivrikapusı haricinde Balıklı ayazması 
nam mahallde kain mevclid lağım derlinında altı 
pulluk künklerinün bostan derlinında lağm ağzına 
gelince mefrOş künkinün tecdidi ve lağmmun tathiri 
[lazım] gelmiş aldığından ol vechile künkinün 
tecdidi ve lağmınun tathiri : 
Lağm derlinında künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
120 

Künki 
300 Aded 
30 Fı 
1050 Guruş 
Lağm tathiri : 
Tfilen 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Lağm-ı mezklir ağzından bostan derlinında mesleğe 
gelince mefrliş altı pulluk künklerinün tecdidi : 
TOlen 
His ab 
170 

Künk 
475 Ade d 
4 Fı 
1700 Guruş 

Meslek-i mezklirdan çeşme-i mezkur hazinesine 
gelinceye değin yatak mahalli aldığından yedirme 
sargılı altı pulluk künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
1 30 

Künk 
325 Aded 
5 Fı 
1 625 Guruş 

1 37 

12-2/43/2a 

12-2/43!2b 
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Yine meslek-i mezkurdan bostan derlinında kubbeye 
ifraz olman ma-i leziz tarilanun Amabud künki 
tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
55 

Künk 
1 3 8  Aded 
3.5 Fi 
483 Guruş 

Cem'an yekun: 
5458 Guruş 

12-214411 Yaniköy camii ile civanndaki iki 
çeşmenin bozulan suyollannın tamirat masrafına 
dair. 

Van karyesinde cami ' (silik) . 
Fi (silik) 

Cami '-i şerif ile iki ade d çeşmelere cari ma-i lezizün 
menba' mahalli olan Van karyesi verasında Mustafa 
Paşa bağı derlinında kain mevcud lağrnınun derilm 
dolmış idüğinden ol vechile lağm-ı mezkurun tathiri: 
Tfilen 
His ab 
1 10 
"'"5 __ Fi 
550 Guruş 

icacti yy e cMdesinde kain lağrnı ağzından cami '-i 
şerif hazinesine gelinceye değin Amabud 
künkleriyle altı üzerine bonları harab aldığından ol 
vechile künklerinün ferşi ile bonlarınun tecdidi ve 
mesleklerinün tanzimi: 
Künk mahalli: 
Tfilen 
His ab 
1200 

Künki 
3000 Aded 
4 Fi 
12000 Guruş 
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Borı mahalli: 
Tülen 
His ab 
1 30 

B on 
7 1  Aded 
32 Fı 
1 272 Guruş 

Meslek tanz!mi: 
1 20 Guruş 
4 Aded 
30 Fı Beheri 

Cami'-i şerif verasında meslekden cami '-i mezkfir 
karşusında çeşmeye gelinceye değin mevcfid tarikına 
ferşi icab idecek altı üzerine borı tecd!di: 
6 Aded 
32 Fı 
1 92 Guruş 
Meslek-i mezkfirdan Kulleli kışla-yı allsi kurbında 
diğer çeşmeye gelinceye değin mevcfid tarikına ferşi 
icab idecek altı üzerine borı: 
30 Aded 
32 Fı 
960 Guruş 

Cem'an yekfin: 
1 6094 
00500 Atik kurşun kıyye 200 fi 2.5 Guruş 
1 5594 Guruş 

12-214412 Eyüp 'deki Zal Mahmud Paşa camiinin 
bozulan suyolunun tamirat masrafına dair. 

Medine-i Eyyfib'da Şah Sultan zevcesi Zal Mahmud 
Paşa cami ' -i şerif keşfi defteridür. 

Fı 22 L sene [ 1 2]59 [ 1 5  Kasım 1 843] 

Cami ' -i şerife cari ma-i lez!zün Davfid Ağa 
mahallesinde kain mesleğinden Baba Haydar 

1 39 

12-2/44/2a 

12-2/44/2b 
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mahallesinde mesleğine varınca altı pulluk 
künklerinün tecdidi: 
Tfılen 
His ab 
150 

Künki 
375 Aded 
4 Fı 
1 500 Guruş 

Mahall-i mezkGrun verasında lağm ağzı mesleğine 
sacdan kapak vaz ' ı :  
50 Guruş 

Mahall-i mezkGrda Şahinci mesleğine gelince altı 
pulluk künklerinün tecd!di : 
Tfılen 
His ab 
100 

Künk 
250 Aded 
4 Fı 
1000 Guruş 

Meslek-i mezkur derGnına [mer]merden tekne ve 
üzerine kapak ve kilid tanzimi :  
100 Guruş 

Kasım Paşa mahallesinde terazı1dan cami ' -i şerif 
divannda terazuya gelince mefrGş künklerinün 
feshiyle yatak mahalli aldığından yirine üç üzerine 
kurşun borı ferşi: 
TUlen 
His ab 
220 

B on 
1 2 1  Aded 
100 Fı 
12 100 Guruş 
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Cem'an yekfin: 
ı4750 Guruş 

Fermüde-i seniyyelerine imtisiHen cami '- i  şerJ:fe cari 
ma-i lezizün tarikı keyfiyyeti taraf-ı çakeriden 
erbab-ı vuküf kullan irsaliyle mu 'ayene itdirildükde 
ancak cami ' -i şerif-i mezkfirun el-yevm su yı cereyfm 
itmekde ise de makseminden virilen suyınun üçde 
birisi mahalline icra olmamayup telef olmakda ve 
tarik-ı mezkfir d[a]ima ta 'mirden hali al ınmayup 
mesarif olmakda o ldığından icabı vechile ba 'zı 
mahallerinün tecdidi lazım gelmiş ve ol vechile 
tarik-ı mezkfirun keşf defterinde gösterilen 
mahallerde künk ve müceddeden borı ferşine ruhsat
ı(?) aliyyeleri te 'alluk boyunldığı halde merbfit 
defterün natık aldığı üzre on dört bin yedi yüz elli 
guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış 
idüği ma'lfim-ı devletleri buyurıldukda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emı·ündür. 

12-214511 Sultan Bayezid-i Veli, Kanuni Sultan 
Süleyman ve Sultan Osman hayratlarının bozulan 
suyollarrının tamirat masrafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli Han ve Sultan 
Süleyman ve Sultan Osman tabet serahumlin 
hazeratınun hayratlarına cari ma-ı leziz ana 
tariklarınun akdeınce vukü' bulan ta 'miratlarınun 
ber veeh-i müfredat mesarifatları defteridür. 

Fi 7 L sene [ ı2]59 [3 ı Ekim ı 843] 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli hazretlerinün 
Rami kışla-yı alisi tahtında tarikına kesret-i baranda 
kurnun nüzül itmesiyle suları munkatı ' aldığından ol 
vechile tarik-ı merkumları tahliyesi mesarifi: 
Yevmiyye-i lağmcı: 
7 Aded 
7 Fi 
49 Guruş 

İp 
4 Kıyye 
3 Fi 
ı2  Guruş 

Yevmiyye-i suyolcı: 
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3 Aded 
10  Fı 
30 Guruş 
Cem'an yekün: 
1 19 Guruş 
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Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Küçükköy civannda ma-i lezlzleri tarikına kesret-i 
baranda kurnun nüzfil i tmesiyle sulan munkatı ' 
oldığından ol vechile tarlk-ı mezkurun tahliyesi 
mesarifi: 
Yevmiyye-i lağmcı: 
1 8  Aded 
7 Fı 
126 Guruş 

Yedirme 
7 Kıyye 
5 Fı 
35 Guruş 

Lökün 
6 Kıyye 
4 Fı 
24 Guruş 

Yevmiyye-i suyolcı: 
9 Aded 
10  Fı 
90 Guruş 

Cem'an yükun: 
275 Guruş 

Cennet-mekan Sultan Osman Han tabe serahu 
hazretlerinün haric-i surda Perhad Paşa ve Bayram 
Paşa civarlannda ve dahil-i surda Altıay çeşmesi ve 
Deve ham ve Dibekhane(?) ve Koska nam 
mahallerde ana tankınun ta 'mlratı mesarifi : 
Yevmiyye-i lağmcı: 
2 1  Aded 
7 Fı 
147 Guruş 

Yedirme 
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1 6  Kıyye 
5 Fi 
80 Guruş 
ip 
4 Kıyye 
3 Fi 
12  Guruş 

Yedi üstüne borı : 
3 .5 Aded 
1 7  Fi 
59.5 Guruş 

Yevmiyye-i suyolcı: 
7 Aded 
1 0  Fi 
70 Guruş 

Cem'an yekün: 
368.5 Guruş 

Cem'an yekün: 
762.5 Guruş 

[Derkenar] Takrlri. 

Merbfit defterde muharrer cennet-mekan Sultan 
Bayezid-i Veli Han ve cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han ve cennet-mekan Sultan Osman Han 
tabe serahumlin hazeratınun hayratlarına can ma-i 
lezizlerinün ana tariklarında vukü' bulan ta 'miratları 
ma 'rifet-i çakeri ile tanzim olınup her birerlerinün 
mesarifatlarınun başka başka gösterilerek cem' an 
yedi yüz altmış iki buçuk guruşa baliğ olmağla 
meblağ-ı mezbfirun hazine-i Evkaf-ı hümayı1ndan 
i 'ta buyurılınası babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü'l-emründür. 

12-2146/1 İstinye tepesindeki suyolunun bouzulan 
kısımlannın tamirat masrafina dair. 

İstinye tepesi 

İstinye tepesinde devletlü Hüsrev Paşa hazretlerinün 
tarlası derlinında meslekden mahall-i mezkfirda 
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Ispanakcıoğlı tarlasında diğer mesleğe gelinceye 
kadar Arnabud künklerinün tecdidi: 

Tfilen 
His ab 
400 
"\t ll 

Künk 
1000 Ade d 
3.5 Fı 
3500 Guruş 

Mezkfir Ispanakcıoğlı tarlasında kain meslekden 
İstinye çayırında diğer mesleğe gelinceye değin 
mefruş künklerinün nısf derecesinün tecdidi ile nısf 
mahalline top çekilerek icabı vechile ta ' ınlri : 
Tecdidi 
Tfilen 
Hisab 
200 

Künk 
500 Aded 
.:<_3 _____ Fı 
1 750(?) Guruş 

Ta 'miri mahalli :  
Tfilen 
Hisab 
200 
2 Fı =---· 
400 Guruş 

Cem'an yekfin: 
5650 Guruş 

Balada mezkur beş bin altı yüz elli guruş mesarif i le 
vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma ' Ilim-ı 
devletleri buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-ernründür. 

Fı 5 Ca sene [ 1 2]59 [4 Haziran 1 843] 

Fermfide-i seniyyelerine imtisalen derun-ı istid'ada 
muharrer çeşmelere cari ma-i lezizün ana tarikı 
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keyfiyyeti erbab-ı vuküf kulları irsaliyle mu'ayene 
itdirildükde ancak tarik-ı mezkurun İstinye tepesinde 
devletlü Hüsrev Paşa hazretlerinün tarlası derunında 
ve Ispanakcıoğlı tarlasında mefruş künkleri harab 
olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış ve ol vechile 
ta 'mir ü tecdidi merbut defterün n atık o ldığı üzre beş 
bin beş yüz elli guruş mesarif ile vücuda geleceği 
tahmin kılınmış idüği ma ' !Om-ı devletleri 
buyurıldukda emı· ü ferman hazret-i men lehü' l
emı·ündür. 
( . . .  ) Nuri Beğ 

12-2146/2 Cihangir 'deki çeşmenin bozulan 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

Cihangir'de çeşme keşfi 

Çeşme-i mezkureye diri ma-i lezizün mahall-i 
maksemi olan Sirkeci mescid kurbında mesleğinden 
çeşme-i mezkur hazinesine gelinceye değin tarik-ı 
mezkurun mefruş borılannun nısf dereceden ziyade 
mahalleri harab olup ta 'mir ü tecdide muhtac 
bulınmış aldığından aralık aralık lazım gelecek beş 
üstüne ve altı üstüne borılannun tecdidi ve ba 'zı 
mahallerinün top çekme ta 'miri ile çeşme-i 
mezkfirun saçağı ve varil taşı ve ( . . .  ) tanzimi: 
Beş üzerine ferşi icab idecek borı mahalli: 
TG!en 
His ab 
1 80 

B on 
99 Aded 
35 Fi 
3465 Guruş 

Altı üzerine ferşi icab idecek borı mahalli :  
TG!en 
His ab 
30 

B on 
1 7  Aded 
32 Fi 
544 Guruş 

1 45 

12-2/46/2a 

12-2/46!2b 
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Top çekilecek mahalli : 

Tfilen 
His ab 
60 
60 Fi 
90 Guruş 

Mevcfid mesleğine timur kapak vaz 'ıyla kilid 
tanzimi mesarifi : 
100 Guruş 

Mevcfid hazinesi saçağı basma tavan olarak tecdidi 
ve bir araba varil taşınun tebdili ve etrafınun sıva ile 
tanzimi mesarifi: 
800 Guruş 

Cem'an yekün: 
4999 
0250 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 
balıası kıyye 1 00 fi 2.5 Guruş 
4749 Guruş 

Permüde-i seniyyelerine imtisalen çeşme-i 
mezkfirun keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı vukuf 
kulları irsaliyle mu 'ayene itdirildükde İstanbul ağası 
çeşmesi kurbında mesleği olup meslekden çeşme-i 
mezkfir hazinesine gelinceye değin mefrfiş bonlan 
harab olup altı üzerine yüz elli borılık mahalli tecdid 
ve yüz otuz üç zira' mahallin ün ta 'miri lazım 
gelerek ol vechile çeşme-i mezkfirun zencirli tas ve 
saçağı tecdidi ve hazinesine lökün talası mesarifi ile 
ma'an tarik-ı mezkurun ta'mir ü tecdidi gayr-i ez 
baha-i atik kurşun dört bin dokuz yüz altmış guruş 
mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış ise de 
tarik-ı mezkfirenün suret-i ehveniyetle Laleli 
civannda Mesih Paşa mahallesinde kain Altu50 nam 
çeşmenün tanzim ve tesviyesi tahrir olındukda ancak 
kadim tarikına müceddeden ferşi lazım gelecek ol 
mikdar bonnun ferşi tanziminden sarf-ı nazar ile 
mahall-i mezkfir Kızıltaş mahallesinde kain ana 
mesleği olup meslek-i mezkfirdan yiğirmi beş aded 
bon ferşiyle suyı ( . . .  ) kadim tarikına ba'de' l-ilhak 

50 Altay(?) 
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tarik-ı mezkfir dahi ta'mir olmarak kezalik tas ve 
saçağı tecdidi ile ma 'an bin beş yüz kırk dokuz 
guruş masraf(?) ile vucfida geleceği tahmin kılınmış 
idüği ma'lfim-ı devletleri buyunldukda ernr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fı Ca sene [ 12]59 [3 1 Mayıs-28 Haziran 1 843] 

12-2/4711 Çapa çeşmesının bozulan suyolunun 
tamirat masrafına dair. 
Çapa çeşmesinün keşfi defteridür. 

Fı 1 9  R sene [ 1 ]260 [8 Mayıs 1 844] 

Çeşme-i mezkfireye cari ma-i lezizün mahall-i 
müfrezi olan Ma' efincı nam malıall de ekserci 
dükkanı önünde kain ana mesleğinden çeşme-i 
mezkfir hazinesine gelinceye değin mefrfiş künkleri 
harab olup ve yatak malıall aldığından atik künkleri 
fesh birle müceddeden altı üzerine bon ferşiyle 
hazinesine lökün talası ve kara ağaçdan kapu inşası 
ve meslek-i mezkfira timur kapak ve ma'a kilid 
tanzirni: 
Tecdid mahalli : 
Tfilen 
His ab 
240 

B on 
1 32 Aded 
32 Fı 
4224 Guruş 

Meslek-i mezkfira timur kapak ve ma'a kilid 
tanzirni: 
40 Guruş 

Hazinesine lökün talası ve kara ağaçdan kapu inşası: 
150 Guruş 

Cem'an yekfin: 
4414  Guruş 

işbu defter natık aldığı üzre tarik-ı mezkurun 
tanzirni husfisı ber mficeb-i bala dört bin dört yüz on 
dört guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 

147 
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kılınmış idüği ma ' lGm-ı devletleri buyunldukda eınr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Sene minh 

[Derkenar] İ ' lam. 
Sadır olan ferman-ı şeriflerine imtisalen çeşme-i 
mezkurun tarikı keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı 
vuküf kulları irsaliyle mu 'ayene itdirilerek ancak 
tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi olan Ma'cuncı 
nam mahallde ekserci dükkanı önünde ana mesleği 
olup meslek-i mezkurdan çeşme-i mezkur hazinesine 
gelinceye değin mefruş künkleri fesh birle 
müceddeden altı üzerine borı ferşiyle hazinesine 
lökün talası ve mesarif-i sairesi merbut keşf defteri 
natık aldığı üzre dört bin dört yüz on dört guruş 
mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği 
ma 'lllm-ı devletleri buyunldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 
12-214712 Katib Şemseddin mahallesindeki 
çeşmenin bozulan suyolunun tamirat masrafina 
dair. 

İ ' lam sureti Süleymaniyye kurbında Katib 
Şemseddin mahallesinde kain çeşmenün tarlkı. 

Fı 1 8  Ca sene [ 1 2]60 [5 Temmuz 1 844] 

Sactır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisfılen çeşme
i mezkurun taı·!kı keyfiyyeti bi ' t-tahkik vakı 'a  
çeşme-i mezkurun suyı tarlkı akdeınce Galib Beğ'ün 
hanesine cari ma-i leziz tarikından çeşme-i mezkur 
suyınun cereyanına bir gune razi olınamağla bu 
suretde Süleymaniyye kurbında mesleğinden ifraz 
ile çeşme-i mezkurun mukaddeın tanzim alınmış 
tarikına borı ferşiyle ilhak alınmasına irade-i 
aliyyeleri te 'al luk buyurılur ise altmış altı borı 
ferşine muhtac olarak iki bin yüz on iki guruş 
mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği 
ma ' lUm-ı devletleri buyunldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü'l-emründür. 

12-214811 Fatih külliyesi suyollarının bozulan 
kısımlarının tamirat masrafına dair. 
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Fatih-i müşarun ileyh hazretlerinün cami ' -i şerif 
kolınun ma-i leziz tariklarından (silik) olan defteri . 

Fi 3 (silik) 

Haric-i surda Metris karyesi tahtında Kartaltepe(?) 
nam mahallde ç[ö)kmiş olup tanzim olman iki aded 
bacaları: 
Beheri 
Kulaç 
Ad ed 
4.5 

5 Kerasteli taş örgiyle olarak 
1 300 Guruş 

Arz en 
Ade d 
3 

3 

Mahall-i mezkurda mevcud katmaya ferş alınmış altı 
pulluk künk: 
His ab 
1 0  

Künk 
25 Aded 
4 Fi 
100 Guruş 

Mahall-i mezkurda diğer bir aded katmaya ferş 
alınmış Arnabud künki mahall-i mezkurda diğer bir 
aded katmaya ferş alınmış altı pulluk künki : 
Tülen 
His ab 
60 

Künk 
150 
3 
450 

Tülen 
His ab 
lO  

Künk 
25 
4 

Ade d 
Fi 
Guruş 

Ade d 
Fi 

1 49 

12-2148/la 
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1 00 Guruş 

Çiço çiftliği karşusında altı parmak ana tarikı 
künkleri ta 'ınlri: 
Tülen 
His ab 
20 
4 Fı 
80 Guruş 

Raınl kışla-yı iliisi önünde mefrfiş altı parmak ana 
tarikı künklerine top çekme ta ' ınlri : 
Tfilen 
His ab 
200 
2 Fı 
400 Guruş 

Karaağaç nam mahallde bir aded katmanun mevcfid 
Amabud künklerinün ta'ınlri : 
Tfilen 
His ab 
1 5  
ı Fı 
1 5  Guruş 

Raınl kışla-yı alisi tahtında ana tarikına müceddeden 
ferş olman Paşa künki: 
His ab 
8 

Künki 
20 Aded 
6 Fı 
1 20 Guruş 

Lala Efendi (?)'de yatak mahalli olarak ana tarikına 
ferş alınmış yedi parmak künk: 
Tülen 
12  

Künki 
30 Aded 
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1 5  Fı 
450 Guruş 

Cem'an: 
3015 Guruş 

Beray-ı fatih-i müşarun ileyh hazretlerinün cami ' -i 
şerif kolınun haric ve dahil-i sfirda ma-i leziz 
tarikından henüz ta 'mir alınmayup kalmış olan 
mahalleri. 

Sene rninh 

Raınl kışla-yı allsi tahtında bağ önünde lağm ağzı 
mesleğinden Çayırağzı'nda mesleğine varıncaya 
değin bir aded katmanun harab almış altı pulluk 
künklerinün tebdlli: 
His ab 
600 

Künki 
1 500 Ad ed 
4 Fı 
6000 Guruş 

Mahall-i mezkürda diğer bir aded katmanun mevcfid 
künklerinün yarma hendek ile ta 'ınlri: 
His ab 
600 
ı Fı 
600 Guruş 

Edimekapusı dahilinde Re 'aya mahallesinde ana 
tarikınun on sekiz parmak kutnnda borılannun 
yarma hendek ile ta ' ınlri : 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Mahall-i mezkfirda lağm derlinında ana tarikınun altı 
parmak künklerinün ta'miri: 

1 5 1  

12-2148/lc 



152 

12-2148/ld 

12-2149/la 

V AKIF SU DEFfERLERi /SU KEŞiF DEFfERİ 

Hi sa b 
450 
1 .5 Fı 
675 Guruş 
Nişancı nam mahallde kezalik ana tarikınun altı 
parmak künklerinün ta 'miri: 
His ab 
450 
1 .5 Fı 
675 Guruş 

Cem 'an yekı1n : 
8450 Guruş 

Beray-ı fatih-i müşarun ileyh hazretlerinün hayrat-ı 
celilelerinden Turunçluk ta'bir olınur ma-i leziz ana 
tarikın un haric ve dahil-i s urda harab olup ta 'mir ü 
tecdide muhtac olmış mahalleri ile tarik-ı müşarun 
ileyhe mülhak ba'zı evkaf-ı saire tariklarınun keşfi 
defteridür. 

Sene minh 

12-214911 İbrahim Paşa medresesinin bozulan 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

İbrahim Paşa medrese[ si] keşfi 

Derun-ı istid'ada muhan·er medrese-i mezkı1reye 
cari ma-i leziz tarıkınun mahall-i müfrezi olan 
Bozdoğan kemerinden medrese-i mezkı1r haZ:inesine 
gelinceye kadar mefrı1ş beş üzerine borılan harab 
olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış o ldığından ol 
vechile atik borılan fesh birle tarik-ı mezkı1run 
ta 'mir ü tecdidi: 
Tecdidi mahalli : 
Tı1len 
His ab 
1 50 

B on 
83 Aded 
&_Fı 
2905 Guruş 
Ta'mir mahalli : 
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Tillen 
Hisab 
140 
5 Fi 
700 Guruş 

Cem'an yekün: 
3605 
04 1 5  Atık kurşun ber veeh-i tahmin kıyye 1 66 fi 
2.5 
3 190 Guruş 

İş bu defter natık oldığı üzre tarik-ı mezkCırun ta 'mir 
ü tecdidi gayr-i ez baha-i atik kurşun üç bin yüz 
doksan guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma'lCim-ı devletleri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 1 5  C sene [ 1 2]60 [2 Temmuz 1 844] 

[Derkenar] Suret-i i 'lam. 

Sadır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisalen 
medrese-i mezkurun ma-ı leziz tarikı taraf-ı 
çakeriden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle mu 'ayene 
itdirildükde ma-i mezkurun mahall-i müfrezi olan 
Bozdoğan kemerinden medrese-i mezkurun 
hazinesine gelinceye değin mefn1ş borılan harab 
olup ta 'm ir ü tecdide mu h tae bulınmış o ldığından ol 
vechile ta 'm]r ü tecd1di dahi merbut keşf defterinün 
natık oldığı üzre gayr-i ez baha-i atık kurşun üç bin 
yüz doksan guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma'lum-ı devletleri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-215011 Kuyucu Murad Paşa medresesinin 
bozulan suyolunun tamirat masrafina dair. 

Kuyucı Murad medresesi keşfı 

Derun-ı istid 'ada muhaıTer medrese-i mezkureye 
can ma-ı leziz tarikınun müfrezi Bozdoğan 
kemerinden olup ve kemer-i mezburdan(?) medrese
i mezkur kurbında hazineye ve andan seblle ve 
helalarına varıncaya değin mefruş borılan harab 
olup ta'mir ü tecd1de muhtac bulınmış oldığından ol 

153 

12-2149/lb 

12-2/4911c 
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V AKIF SU DEFrERLERİ /SU KEŞiF DEFrERİ 

vechile atik bonları fesh birle müceddeden 
benlarınun tecdidi: 
Beş üzerine borı mahalli : 
Tülen 
His ab 
460 

B on 
253 Aded 
35 Fı 
8855 Guruş 

Memşalarına altı üzerine borı mahalli: 
Tı1len 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
32 Guruş 
704 Guruş 

Hazineye tekne ve iki darb lülesi ve şadurvana ve 
memşalara on beşer aded maslak bahası: 
300 Guruş 

İki aded hazineye ve şadurvana lökün talası : 
200 Guruş 

Cem'an yekün: 
10059 
00687.5 Bi' l-icab layıkıyla atik kurşunı ihrac 
olmamayacağından 

ber veeh-i tahmin ihrac olmarak atik 
kurşun kıyye 275 fi 2.5 Guruş 
937 1 .5 Guruş 

İşbu defter natık oldığı üzre tarik-ı mezkı1run tecdidi 
gayr-i ez baha-i atik kurşun dokuz bin üç yüz yetmiş 
bir buçuk guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma'lı1m-ı devletleri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 29 C sene [ 12]60 [ 1 6  Temmuz 1 844] 
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Şeref-sah!fe-i suctur buyurılan ferman-ı şeriflerine 
imtisalen medrese-i mezkfireye cad ma-i lez!z tarıkı 
keyfiyyeti taraf-ı çakedden erbab-ı vuküf kulları 
irsaliyle mu'ayene itdirildükde ancak ma-i mezkGrun 
mahall-i müfrezi Bozdoğan kemerinden olup kemer
i mezkGreden medrese-i mezkur kurbın da hazineye 
ve andan seblle ve helalara varıncaya değin mefrfiş 
borılan harab olup ta'm!r ü tecd!de muhtac bulınmış 
aldığından ol vechile at!k borılan fesh birle 
borılannun tecd!di ve hazinelere lökün talası ve 
maslak ve tekne ve darb lülesi merbut keşfi 
defterinün natık oldığı üzre gayr-i ez balıa-i at!k 
kurşun dokuz bin üç yüz yetmiş bir buçuk guruş 
mesarif ile vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği 
ma'lfim-ı devletleri buyurıldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-2/5012 Atik VaZide Sultan, Hekimoğlu Ali Paşa 
ve Cerrah Paşa külliyelerinin bozulan suyollarının 
tamirat masrafina dair. 

Medine-i Üsküdar'da cennet-mekan Atık Valide 
Sultan tabe seraha hazretlerinün ve İstanbul'da 
Heldmoğlı All Paşave Cerrah Paşa hazeratınun 
hayratlanna cad ma-i lez!z ana tarıklannun vukü' 
bulan ta'rn1ratlarınun ber veeh-i müfredat defteridür. 

Fi 29 C sene [ 1 2]60 [ 1 6  Temmuz 1 844] 

Müşarun ileyh At!k Valide Sultan hazretlerinün ana 
tadklarınun ta 'rn1ratı ile bir aded katmasınun 
künklerinün tecd!di mesarifi: 
Yevmiyye-i suyolcı: 
22 Aded 
1 0  Fi 
220 Guruş 

Yevmiyye-i lağmcı : 
55 Aded 
7 Fi 
385 Guruş 

Yedirme 

35 Kıyye 
4 Fi 

1 55 

12-2/S0/2a 
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12-2/50/2b 

140 Guruş 

Lökün 
38 Kıyye 
3 Fi 
ı ı4 Guruş 
Altı pulluk künk: 
ıo  Aded 
4 Fi 
40 Guruş 

Çenber çubuğı bahası: 
10 Guruş 

Cem'an yekun: 
909 Guruş 
Müşarun ileyh Hekimoğlı Ali Paşa'nun haric-i surda 
ve Davud Paşa kışla-yı alisi nezdinde kireç 
ocaklarında kain mefruş altı parmak künklerinün ve 
mahall-i mezkurda Litros(?) ve Ayvalıdere nam 
mahallerde mefruş bir üstüne bonlarına yedirme ve 
ip ile sarılarak tarik-ı mezkurun ta'miri mesarifi : 
Yevmiyye-i suyolcı : 
20 Aded 
10 Fi 
200 Guruş 

Lağmcı yevmiyyesi : 
76 Aded 
7 Fi 
504 Guruş 

Yedirme: 
275 Kıyye 
4 Fi 
ı ıoo Guruş 

ip 
20 Kıyye 
3 Fi 
60 Guruş 

Kireç 
Kantar 
6 Aded 
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5 Fı =----
30 Guruş 

Kal ay 
ı .5 Kıyye 
=ı 0-"----_.Fı 
ı5  Guruş 

Kireç hammaliyyesi: 
40 Guruş 
Cem'an yekün: 
1919  Guruş 

Müşarun ileyh Cerrah Paşa'nun haric-i sürda 
hastahane tahtında kain ana tarikın un ta 'miratı 
mesarifi : 
Yevmiyye-i suyolcı : 
15  Aded 
10 Fı 
150 Guruş 
Yevmiyye-i lağmcı: 
35 Aded 
7 Fı 
245 Guruş 

Yedirme: 
57 Kıyye 
4 Fı 
228 Guruş 

Çenber bahası: 
ı5  Guruş 

Cem'an yekün: 
638 Guruş 

Cem'an yekün: 
0909 Müşarun ileyh Atik Valide Sultan 
hazretlerinün ana tarikı ile bir katması mesarifi 
ı 9 1 9  Müşarun ileyh Hekimağlı Ali Paşa'nun 
ta 'miri mesarifi 
0638 Müşarun ileyh Cerrah Paşa'nun ana tarikı 
ta 'miratı mesarifi 
3466 Guruş 

1 57  

12-2/50/2c 
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V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞİF DEFTERi 

işbu defter natık oldığı üzre evkaf-ı müşarun ileyh 
ve ınılma ileyhimanun ma-i leziz tarikiarı mesarifi 
cem'an üç bin dört yüz altmış altı guruşa baliğ oldığı 
ma' lurn-ı devletleri buyunldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Şifahen vakı ' olan ruhsat-ı aliyyeleri üzre merbı1t 
defterde muharrer medine-i Üsküdar'da cennet
mekan Atik Valide Sultan ve İstanbul'da merhum 
Hekimoğlı Ali Paşa ve Cerrah Paşa hazeratınun 
hayratlanna cari ma-i lezizlerinün ana tariklarında 
vukü' bulan ta'miratlan ma'rifet-i çakeri ile tanzim 
olınup her birerlerinün mesarifatları başka başka 
gösterilerek cem' an üç bin dört yüz altmış altı 
guruşa baliğ olmağla meblağ-ı mesarifat-ı mezkı1run 
hazine-i Evkaf-ı hümayı1ndan i 'ta buyurılınası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-2/5111 Paşabahçe camiinin bozulan suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

Paşabağçesi keşfi 

Derı1n -ı istid' ada muharrer cami '-i şerif e cari ma-i 
lezizün ana tankı Çubuklı nam mahallün verasında 
olup mahall-i mezkı1rdan Paşabağçesi nam mahallde 
kain cami ' -i şerif-i mezkı1reye gelinceye değin ana 
tarikınun ba 'zı mahallerinde künk ve üç üzerine 
borılan harab olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış 
oldığından ol vechile atik bon ve künkleri fesh birle 
müceddeden künk ve benlarınun tanzimi: 
Künk mahalli : 
Tı1len 
His ab 
1200 

Künk 
3000 Aded 
6 Fi 
1 8000 Guruş 

Bon mahalli: 
Tı1len 
His ab 
148 
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B on 
82 Aded 
120 Fı 
9840 Guruş 

Cem 'an yekun: 
27840 
01400 İhdic olmacak atik kurşun kıyye 560 fi 2.5 
26440 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre tarik-ı mezkurun tecdidi 
gayr-i ez baha-i atik kurşun yiğirrni altı bin dört yüz 
kırk guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmin 
kılınmış idüği ma'lum-ı devletleri buyunldukda ernr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fı 9 Receb sene [ 1 ]260 [25 Temmuz 1 844] 

[Derkenar] İ ' lam sureti. 

Sactır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisalen derun-ı 
istid' ada muharrer cami '-i şerif ile s ilir mahallere 
cari ma-i lezizün ana tarikı keyfiyyeti taraf-ı 
çakeriden erbab-ı vukuf kulları irsaliyle mu'ayene 
itdirildükde ancak ma-i mezkurun mahall-i müfrezi 
olan Çubuklı nam mahallün verasında olup mahall-i 
mezkurdan cami '-i şerif-i mezkureye gelinceye 
değin ana tarikinun ba 'zı mahallerinde künk ve üç 
üzerine borılan harab olup ta 'mir ü tecdide muhtac 
bulınmış aldığından ol vechile atik borılan fesh birle 
müceddeden borı ve künklerinün tanzimi merbut 
keşf defterinün natık oldığı üzre gayr-i ez baha-i atik 
kurşun yiğirmi altı bin dört yüz kırk guruş mesarif 
ile vücuda geleceği tahmin kılınmış idüği ma ' lfim-ı 
devletleri buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-ernründür. 

12-215112 Ayasofya medresesindeki çeşmenin 
bozulan suyolunun tamirat masrafına dair. 

Ayasofya'nun ittisalinde medrese derilmnda 
çeşmenün keşfi 
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Ayasafya-i keblr medresesi derCinında kain çukur 
çeşmeye cari ma-i lezlz tarıkınun vukü'bulan 
mesarifatını mübeyyin defteridür. 

690 
208 
0 1 2  
070 
017 .5 
005 

Fı 9 Receb sene [ 1 ]260 [25 Temmuz 1 844] 
Beş üzerine borı aded 30 fi 23 
Y edirme kı yy e 52 fi 4 
Lökün kıyye 4 fi 3 
Yevmiye-i suyolcı aded 7 fi 10 
İp kıyye 5 fi 3.5 
Mum bahası 

-=-00"""'8=·=-5 ___ Yedirme ve borı hammaliyyeleri 
101 1 Guruş 
-=-00=-0"-'3'---___ Def'a hammaliyye bahası 
1014  
0 1 02.5 
9 1 1 .5 Guruş 

[Derkenar] Takrlri. 

Şifahen sadır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisalen 
Ayasafya-i kebir medresesi derCinında çukur 
çeşmelere cari ma-i lezizün ana tarikı icabı vechile 
ta 'mir ü tecdide51 o lınarak su yı layıkıyla cereyan 
itdirilmiş ve mesarifi dahi merbCit defterün natık 
oldığı üzre gayr-i ez baha-i atik kurşun dokuz yüz on 
bir buçuk guruş[a] varmış olmağla bu takdirce 
meblağ-ı mezbürun hazine-i Evkaf-ı hümayCindan 
i ' ta ve ihsan buyurılınası babında emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-2/5211 Divanyolu civarındaki evin bozulan 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

Derün-ı istid'ada hane-i mezküra cari ma-i lezlzün 
mahall-i müfrezi Divanyalı'nda Acıhammam 
nezdinde terazCidan olup terazCi-yı mezkCirdan 
hazineye ve andan hammarnma varıncaya değin 
mefrüş borılan külliyyen harab olup tecdide muhtac 
bulınrnış aldığından ol vechile müceddeden 
borılarun tanzlmi altı üzerine borı tanzimi : 
Altı üzerine borı: 
TCilen 
His ab 

51 tecd!d 
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554 
Bo n 
308 Ade d 
32 R 
9856 Guruş 

Yedi üzerine borı : 
TGlen 
His ab 
65 

B on 
35 Aded 
29 R 
1015  Guruş 

Mevcı1d hazinesin ün münhedim üç zira' divannun 
tanıimiyle taşra divannun üzeri kiremid ve üzerinün 
sundurması ve kapusınun doğrama çarçı1besi 
tanzimi : 
2000 Guruş Ber veeh-i tahmin 

Cem'an yekı1n: 
1 287 1 Guruş 

İ 'lamı dahi kezalik. 

12-2152/2 Boyacı köyündeki çeşmelerin bozulan 
suyollarının tamirat masrafına dair. 

Boyacı karyesinde çeşmeha keşfi .  
Fı 1 9  Ş sene [ 1 ]260 [2 Eylül 1 844] 

Derun-ı istid'ada muharrer çeşmelere cari ma-i leziz 
ana tarikınun harab mahalli karye-i mezkfir 
verasında kon ittisalinden karye-i mezkfir derı1nında 
Rum kenisası kurbında hazineye gelinceye değin 
olup ve tarik-ı mezkfirı [re 'a]ya menazili tahtında 
kalmış aldığından ahar mahallde tanzim ve tesviyesi 
lazım gelmiş idüğine binaen ol vechile kadim 
tarikınun üst tarafından tesviye olmarak kenisa-yı 
mezkfir kurbın da hazineye gelinceye değin dört zira' 
umkında hendek küşadıyla müceddeden eski birerlik 

1 6 1  

12-2/52/1 
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künk tecdidi ve bir mikdar müceddeden divar ve 
kapaklı lağm inşası: 

Künk mahalli : 
Tı11en 
His ab 
410  

Künki 
1 025 Aded 
10 Fı 
10250 Guruş 

Müceddeden lağm inşası: 
Tı1len 
His ab 
90 
50 Fı 
4500 Guruş 

Lağm derfinına kezalik künk inşası: 
Tı1len 
His ab 
90 

Künk 
225 Aded 
::::._5 __ Fı 
1 125 Guruş 

Tarik-ı mezkOrdan Boyacı karyesinde çeşmeye cari 
ma-i leziz tarikına icab idecek Amahud künki: 
TOlen 
His ab 
55 

Künk 
138  Aded 
3 Fı 
414  Guruş 

Hazine-i mezkOrdan Ça[r]şO çeşmesine cari ma-i 
leziz tarikına icab idecek Amahud künki: 

TOlen 
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His ab 
220 

Künk 
550 Aded 
3 Fı 
1 650 Guruş 

Cem'an yekün: 
17939 Guruş 

[Derkenar] İ 'lamı. 

Sactır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisalen 
çeşmeha-i mezkfira cari ma-i lez!zün ana tarıkı 
keyfiyyeti taraf-ı çakeriden erbab-ı vuküf kulları 
irsaliyle mu 'ayene itdirildükde tarlk-ı mezkfirun 
harab mahalli karye-i mezkfir verasında kon 
ittisalinden karye-i mezkfir derilmnda Rum kenisası 
kurbında hazineye gelinceye değin ve tarlk-ı mezkfir 
re'aya menazili tahtında kalmış aldığından tarik-ı 
mezkfirun ahar malıallden tanzim ve tesviyesi lazım 
gelmiş idüğine binaen ol vechile kadim tarıkınun üst 
tarafından kenisa-yı mezkfir kurbında hazineye 
gelinceye değin eski birerlik künk tecd!di ve bir 
mikdar mahalline lağm inşası ve derfinına künk ferşi 
ve tarik-ı mezkfirdan Boyacı karyesinde çeşmeye ve 
Çarşfi çeşmesine cari ma-i lez!z tarikiarına dahi 1cab 
idecek Arnabud künki tecd!di ve merbfit keşf 
defterinün natık oldığı üzre on yedi bin dokuz yüz 
otuz dokuz guruş mesarif ile vücuda geleceği tahmın 
kılınmış idüği ma'lfim-ı devletleri buyunldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-215311 Süleymaniye camii suyolunun bozulan 
kısımlannın tamirat masrafina dair. 

(silik) 
Derun-ı istid 'ada muharrer cami ' -i şerife cari ma-i 
lez!zün mesleği Sultan Bayez!d kurbında mücellid 
dükkanı ittisalinde olup meslek-i mezkfirdan 
Kazgancılar karşusında terazfiya gelinceye değin 
mevcGd beş üzerine borılarun yarma hendek ile 
ta'ınlri : 

Tfilen 
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His ab 
1 30 
5 Fi 
650 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Terazfi-yı mezkfirdan Kazgancılar'un Öriciler 
zakağına gelinceye değin beş üzerine mefruş 
borılannun tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
370 

B on 
204 Ade d 
35 Fi 
7 140 Guruş 

Cami ' -i şerif-i mezkGr derlinında abctest 
masiaklarına ve memşa yollarına müceddeden icab 
idecek altı üzerine barı ferşiyle memşalara kinedli 
maslak tanzimi: 

Tfilen 
His ab 
70 

B on 
39 
32 Fi 
1248 Guruş 

Müceddeden kinedli maslak: 
6 Aded 
1 0  Fi 
60 Guruş 

Mevcfid tokmak başlı maslaklarun kinedli olarak 
ta'miri : 
7 Aded 
5 Fi 
35 Guruş 

Cem' an yekün: 
9 1 33 
0550 Kurşun kıyye 220 fi 100 Pare 
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8583 Guruş 
Sadır buyurılan ferman-ı şeriflerine imtisalen cami ' -i 
şerife cari ma-i lezizün tarikı keyfiyyeti taraf-ı 
çakeriden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle mu 'ayene 
itdirildükde ancak ma-i mezkGrun mesleği Sultan 
Bayezid kurbında mücellid dükkanı ittisalinde olup 
meslek-i mezkfirdan Kazgancılarkarşusında terazfiya 
ve andan Kazgancılar'un Öriciler zakağına gelinceye 
değin mefrGş borılan harab olarak ta 'mir ü tecdide 
muhtac bulınmış aldığından ol vechile borılarun 
ta' mir ü tecdidi ile cami ' -i şerif-i mezkfir derlinında 
abdest masiaklarına ve memşalarına müceddeden 
maslak tanzimi ve ta 'miri ve merbı1t keşf defteri n ün 
natık aldığı üzre gayr-i ez balıa-i atik kurşun sekiz 
bin beş yüz seksen üç guruş mesarif ile vücuda 
geleceği tahmin kılınmış idüği ma'!Gm-ı devletleri 
buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men lehü' l
ernründür. 

[Derkenar] Keşf-i sani tahiri sureti. 

Merbı1t bir kıt 'a sılret ile ta 'mir ü tecdidine me'mfir 
buyurıldığum cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretleri n ün cami ' -i 
şerif ve imaret-i amire ve medaris-i münife ve 
hayrat-ı saireleri ile ba 'zı konak ve ahar vakflardan 
çeşme ve cevami '-i şerifelere cari ma-i lezizün haric 
ve dahil-i sGret52 ana tarikı ile ba 'zı katmaları 
ma ' rifet-i çakeranemle ta 'mir ü tecdid olmarak 
hitam bulınmış53 aldığından bu takdirce tarik-ı 
mezkı1r ehl-i vuküf kulları ma'rifetiyle keşf ü 
mu 'ayene olmarak defteri bi' t-tanzim huzur-ı 
alilerine bi' t-takdim olmmak üzre Ebniye-i hassa 
müdiri ve su nazırı atfifetlü efendiler bendelerine 
havale buyurılınası babında ernr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-ernründür. 

12-215312 Cağaloğlu 'ndaki s ebilin bozulan 
suyolunun tamirat masrafına dair. 
Beğefendirnizün emriyle olan. 

52 sı1rda 
53 bulmış 

Fı 2 L sene [ 12]60 [ 14  Ekim 1 844] 

1 65 

12-2153/lb 

12-2153/lc 

12-2/53!1d 
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Cığaloğlı'nda kain sebile cari ma-i lezizün İlçi ham 
ittisalinde kain terazı1dan türbe-i şerif ittisaline 
gelinceye kadar tarik-ı mezkı1run mefrı1ş beş üzerine 
harab olmış borılannun ca be ca tecdidi : 

Tı1len 
His ab 
326 
Bo n 
1 80 
35 Fi 
6300 Guruş 

Yalnız altı bin üç yüz guruşdur. 

12-2/5411 Bayezid camii suyolunun bozulan 
kısımlarının tamirat masrafına dair. 

Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretlerinün cami '-i 
şerif (silik) cari (silik) ta'rnir ü tecdid olmarak 
hitama reside olrnış aldığından keşf-i sanisi 
defteri dür. 

Fı 9 C sene [ 1 2]60 [27 Mayıs 1 844] 

Cebehaneci civarında kireç ocağı kurbında ana 
lağrnına cari birbirine mülhak dört aded katma 
lağrnları derı1nında mernlı1 çamurun üzerlerinde 
hacalar küşadı tatlıiri ve harab olrnış künkleri (silik) 
zebaneleri yedirme sargılı derı1nı lökün kalaylı üzeri 
kır harpuştalı Amabud künki tecdidi : 

Amabud künki : 
Tı1len 
His ab 
1 90 

Künki 
375 Aded 
4(?) Fi 
1425 Guruş 

Lağm tathiri: 
Tı1len 
His ab 
600 
5 Fi 
3000 Guruş 
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Baca küşadı: 
Ade d 

Tfilen 
His ab 

9 2 
Terbi'an 
Hisab 
432 
2.5 Fı 
1080 Guruş 

Be h eri 
Arzen Kadden 
His ab His ab 
2 12  

Mahall-i mezkı1rda ana lağmı tatlıiriyle lökün ile 
ta'ınlri : 
Tı1len 
His ab 
200 
5 Fı 
1 000 Guruş 
Karye-i mezkı1r civannda Kireç ocağı kolında 
birbirine mülhak katmalarun ana lağrnları derı1nında 
teriiküm iden çamurun üzerinden hacalar küşiidıyla 
tatlıiri ve harab olmış künkleri feshiyle Amabud 
künki tecdidi ve yatak mahalline dört üzerine borı 
ferşi : 

Amabud künki tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
520 

Künki 
1 300 Aded 
3 Fı 
3900 Guruş 

Lağm tatlıiri : 
Tı1len 
His ab 
850 
::::.5 __ Fı 
4250 Guruş 

Baca küşiidı : 
Aded Beheri 

Tı1len Arzen Umkan 
Hisab Hisab Hisab 
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3 2 
ı 2 
4 2 
6 2 
6 2 
Terbi'an 
His ab 
564 
2.5 Fı 
1410  Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

2 0.5 
2 ı o 
2 08 
2 08 
2 06 

Dört üzerine kurşun borı ferşi : 
Tı.1len 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
45 Fı 
990 Guruş 
Bu mahallde müceddeden meslek taşı mahlGt kargir 
inşası : 
2 Aded 
175 Fı 
350 Guruş 

Iskaralar tecdidi : 
Ade d TGlen 

Hisab 
ı 8 
ı 5 

Terbi'an 
His ab 
39 Aded 
15  Fı 
585 Guruş 

Arz en 
His ab 
1 .5 
1 .5 

Kadden 
His ab 
2 
2 

Kireç ocağı önünde ana tarıkınun Seddbaşı mesleği 
ittisalinden Deliklitaş'a gelinceye kadar lağmı tathiri : 

Lağmı : 
TGlen 
His ab 
570 
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5 Fı 
2850 Guruş 

Bacası : 
Ade d 

TGlen 
His ab 

2 2 

Terbi'an 
His ab 
80 
2.5 Fı 
200 Guruş 

Künk tecdidi: 
TUlen 
His ab 

Be h eri 
Arz en Kadden 
His ab Hisab 
2 ı 

47 
40 
768 

Altı pulluk fi 4 
[A]rnabu[d] fi 3 
Guruş 

Cebehaneci karyesi civarında Seddbaşında ana 
tarikına cari ma-i leziz katma lağmları derGnı çamur 
ile memlG olup üzerlerinden bacalar küşadıyla ihracı 
ve altı pulluk harab olmış künkleri feshiyle tecdidi 
ve münhedim devşirme lağm tecdidiyle beş aded 
katmanun lağmları tathiri: 

Altı pulluk künk tecdidi : 
TGlen 
Hisab 
550 

Künk 
1 375 Aded 
4 Fı 
5500 Guruş 

Lağm tatlıiri : 
TGlen 
His ab 
720 
5 Fı 
3600 Guruş 
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Baca küşadı: 
Aded Tülen 

His ab 
ı 2 
5 2 
5 2 

Terb!'an 
His ab 
884 
2.5 Fı 
2 ı  ı o Guruş 
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Arzen U mkan 
Hisab Hisab 
2 6 
2 7 
2 ı2  

Lağm derı1nında münhedim devşirme d!var inşası : 
U mkan 
His ab 
92.5 
ı 5  Fı 
1 387.5 Guruş 

Karye-i mezkı1r kurbında Valide deresinde katma 
lağrnları derı1nında münhedim almış devşirme 
d!varlan tecd!di ve noksan kapakları tekmili ve Icab 
iden mahallere taş-ı ced!d ısgaralar tecd!di ve lağm 
tath!ri ve fena bulrnış künkleri feshiyle Arnabud 
künkleri tecd!di: 

Lağm derı1nında münhedim devşirme d!var tecd!di : 
Arzen 
His ab 
ı oo 
ı 5  Fı 
1 500 Guruş 

Müceddeden meslek inşası : 
Ad ed 
ı 
ı 50 Guruş 

Üzerinün noksan kapaklan tekınlli :  
Tı1len 
His ab 
30 
20 Fı 
600 Guruş 
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Hendek küşadı: 
Terbl'an 
Hisab 
1 3 .5 
0.5 Fı 
6.5 Guruş 

Üzeri kapak ferşli kargir ıskaralar tecdldi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 0  1 .5 3 
10  2 4 

Amabud künki tecdldi: 
Tfilen 
His ab 
240 

Künk 
600 Aded 
:::.3 __ Fı 
1 800 Guruş 

Lağm tathlri: 
Tfilen 
His ab 
1280 
5 Fı 
6400 Guruş 
Baca küşadı: 
Aded Tfilen 

His ab 
3 2 
4 2 
3 2 
5 2 
2 2 

Terbl'an 
His ab 
448 
2.5 Fı 
1 120 Guruş 

Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 4 
2 8 
2 6 
2 8 
2 5 

Valide deresinde ana lağmına cad keblr katma 
lağmınun tarikinun münhedim olmış dlvarları tecdldi 

1 7 1  
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üzennun noksan kapaklan tekmili mevcCıd 
ıskaralarına ilave inşasıyla lağm tathlri ve harab 
olmış künkleri feshiyle eski birerlik künk tecd1di : 
Münhedim d1var tecdidi: 
TCılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 2.5 3 

Terb1'an 
His ab 
150 
1 5  Fı 
2250 Guruş 

Arz en 
His ab 
3 10 
15  Fı 
4650 Guruş 

Noksan kapak tekm1li :  
TCılen 
Hisab 
70 
20 Fı 
1400 Guruş 
MevcCıd ıskarasına ilave inşası: 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
8 4 2 

Terb1'an 
His ab 
64 
15  Fı 
960 Guruş 

Lağm derlımnda eski birerlik künk tecd1di: 
TCılen 
Hisab 
100 

Künk 
250 Aded 
5 Fı 
1250 Guruş 
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Üzeri harpuştalı diğer eski birerlik künk tecdidi : 
TGlen 
His ab 
250 

Künk 
625 Aded 
5 Fı 
3 125 Guruş 

Lağm tathiri : 
TGlen 
His ab 
10 10  
5 Fı 
5050 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

TGlen 
His ab 

10  2 

Terbi'an 
H isa b 
240 
2.5 Fı 
600 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 6 

Koyun deresinde Kumluk mesleği ve Deliklikaya ve 
baş kemeri civadarında asıl anaya ca[r]i birbirine 
mülhak katmalarun lağmları tatlıiri fena bulmış 
künkleri feshiyle Arnabud künki tecdidi yiğirmi bir 
aded katma lağmları tatlıiriyle meslekler inşası :  

TGiani 
His ab 
800 
630 
4320 

Arnabud fi 3 
Altı pulluk fi 4 
Guruş 

Lağm tathiri : 
Tı1len 
His ab 
4000 
5 Fı 
20000 Guruş 
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Baca küşadı : 
Ade d 

Tfilen 
His ab 

1 30 2 

Terbi'an 
His ab 
4 ı 6o 
2.5 Fı 
ı 0400 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Be h eri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 8 

Hendek küşadı: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı420 ı 2 

Terbi'an 
His ab 
2860 
0.5 Fı 
ı430 Guruş 

Bu mahallde müceddeden meslek inşası : 
6 Aded 

Aded Tfilen Arzen Kadden 

250 Fı 

Hisab Hisab Hisab 
ı 2 3 

ı 500 Guruş 

Münhedim olmış lağm divan tecdidi: 
Terbi'an 
His ab 
ıo7.5 
.:..ı5::__ ____ Fı 
ı5 ı 2.5 Guruş 

Söğütli(?) katmalarun Amabud künkleri tecdidi ve 
lağm tathiri: 
Tfilen 
His ab 
240 
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Künki 
600 Aded 
3 Fı 
1 800 Guruş 

Lağm tathiri: 
Tı1len 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tı1len 
His ab 

3 2 

Terbi'an 
His ab 
60 
2.5 Fı 
1 50 Guruş 

Beheri 
Arz en U mkan 
Hisab Hisab 
2 5 

Dere-i mezkurda Paşa kemeri üzerinde mefruş yedi 
parmak künklerün feshiyle Paşa künki tecdidi ve 
kimi(?) üzerine divar ilavesiyle Paşa künki ferşi : 

Tı1len 
His ab 
300 

Künk 
750 Aded 
6 Fı 
4500 Guruş 
Kapan ferşi :  
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
260 14  

Terbi'an 
His ab 
390 
20 Fı 
7800 Guruş 
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Divar ilavesi :  
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
260 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
195 
15  Fı 
2925 Guruş 
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Kadden 
His ab 
0.5 

Koyun deresinde Paşa çayırında kemer i ttisalinden 
ova-i rnezkurda Kurnluk rnesleğine gelinceye kadar 
ana tarikı künkleri harab aldığından feshiyle eski 
birerlik künk tecdidi ile yatak mahalline dört üzerine 
kurşun borı ferşi :  

Eski birerlik künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
950 

Künk 
2375 
5 
1 1 875 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

Hendeki : 
Tfilen Arz en 
Hi sa b His ab 
950 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
3562 
0.5 Fı 
178 1  Guruş 

Kadden 
His ab 
22 

Dört üzerine borı ferşi : 
Tfilen 
His ab 
70 
Bo n 
39 Aded 
45 Fı 
1 575 Guruş 

Icab iden mahallere ıskaralar tecdidi: 
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Tı1len Arzen Kadden 
His ab Hisab Hisab 
08 2 3 
10  2 3 
10  2 3 
1 0  2 3 

Terbi'an 
His ab 
228 
15 Fi 
3420 Guruş 

Kaya Sultan deresinde katma lağmına cari birbirine 
mülhak katma lağmları tathiri ve harab olmış 
künkleri feshiyle Arnabud künki tecdidi : 

Tı1len 
His ab 
1600 

Künk 
4000 Aded 
3 Fi 
12000 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tı1len 
His ab 
1 330 
5 Fi 
6650 Guruş 

Ve münhedim lağm inşası: 
Aded Tı1len Arzen Umkan 

Hisab Hisab Hisab 
20 2 2 1 0  

Terbl'an 
His ab 
800 
2.5 Fi 
2000 Guruş 

Devşirme lağm inşası : 
Terbi'an 

1 77 
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His ab 
97.5 
15  Fi 
1462.5 Guruş 
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Kumluk meslekleri ilave inşası : 
2 Aded 
300 Fi 
600 Guruş 

Zikr olman katmalarun mevcfid mesleğinden asıl ana 
tarikına varınca harab olmış künkleri feshiyle altı 
pulluk künk tecdidi ve ıskara inşası: 

Altı pulluk künki: 
Tfilen 
His ab 
5 10 

Künk 
1 275 Aded 
4 Fi 
5 1 00 Guruş 

Paşa künki : 
Tfilen 
His ab 
40 

Künk 
1 00 Aded 
6 Fi 
600 Guruş 

Kargir ıskara tecdidi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 0  2 3 

Terbi'an 
His ab 
60 
15  Fi 
900 Guruş 
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Küçükkarye derilmnda mevcfid meslek üzerine 
iHivesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 1 .5 1 .5 

1 20 Guruş 

Küçükkarye civannda Küçükkemer'den karye-i mez
kfirda mesleğe gelince ana lağrnı künkleri harab 
aldığından feshiyle yedi parmak künk tecdidi ve 
meslek ta 'rniri: 

Yedi parmak künki: 
Tfilen 
His ab 
520 

Künk 
1 300 Aded 
14  Fı 
1 8200 Guruş 

Hendeki: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
520 ı 2 

Terbi'an 
His ab 
1 040 
0.5 Fı 
520 Guruş 

Meslek ta 'rniri: 
2 Aded 
50 Fı 
1 00 .Guruş 

Küçükkarye civarında Küçükkemer'den asıl ana 
tarikınun top çekme ta 'miriyle top malıallerine lökün 
tecdidi: 

Tfilen 
His ab 
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300 
1 .5 Fi 
450 Guruş 

Hendek küşadı: 
Aded Tfılen Arzen 

Hisab Hisab 
7 20 ı 
Terbi'an 
His ab 
280 
0.5 Fi 
140 Guruş 

Kadden 
His ab 
2 

Çınar kurbında bir aded katmanun Arnabud künki 
tecdidi : 
75 Aded 
3 Fi 
225 Guruş 

Emirler deresinde birbirine mülhak katmalarun 
lağmı asıl ana lağmına varınca hacalar küşadıyla 
tathiri ve harab olmış künkleri feshiyle altı pulluk 
künk tecdidi ve lağm derilmnda münhedim divar 
inşası ve noksan kapak tekmili on iki aded katma 
lağmları ta 'mir ü tanzimi: 

Lağm tarikınun münhedim devşirme divar tecdidi: 
Terbi'an 
His ab 
225 
15  Fi 
3375 Guruş 

Altı pulluk künk tecdidi: 
Tfılen 
His ab 
1010  

Künk 
2525 Aded 
4 Fi 
10100 Guruş 

Arnabud künki tecdidi: 
Tfılen 
His ab 
290 
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Künk 
525 Aded 
3 Fı 
1575 Guruş 

Hendekleri hafrı : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1010  2 3 
0290 ı 2.5 

Terbi'an 
His ab 
6585 
0.5 Fı 
3292.5 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tı11en 
His ab 
2820 
5 Fı 
14100 Guruş 

Baca küşildı: 
Aded Tı1len 

His ab 
43 3 

His ab 
3612  
2.5 Fı 
9030 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 14  

Emirler ve  Valide derelerinde hacalar etrafına seyl
den vikaye içün savak küşadı: 
His ab 
2000 
0.5 Fı 
1000 Guruş 

Çukurçeşme ci varında asıl ana I ağınınun bacalar 
küşadıyla tathiri : 

Lağmı: 

1 8 1  
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Tı1len 
His ab 
1 150 
5 Fı 
5750 Guruş 

Bacası: 
Aded Tı1len Arzen 

Hisab Hisab 
4 2 2 

His ab 
400 
2.5 Fı 
1 000 Guruş 

Kadden 
His ab 
25 

Küçükköy karye54 civarında ve Ali Paşa çayırı 
kurbında ve karye-i mezkı1r derlinında Çınar 
ittisalinde evsaf-ı sabıka üzre lağm tatlıiri ve künk 
tecdidi ve top çekme ta 'miri : 

Tı1len 
His ab 
54 

Künk 
1 35 Aded 
.:_14...:__.Fı 
1 890 Guruş 

Hendeki : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
54 1 .5 2 

Terbi'an 
His ab 
1 62 
0.5 Fı 
08 1 Guruş 

Timurkapu nam malıallden Çiço kubbesine gelin
ceye kadar ana tarikinun künklerine top çekme 
ta'miri : 

Tı1len 

54 "karye" fazladır. 
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His ab 
2250 
1 .5 Fı 
3375 Guruş 

Savak küşadı: 
Aded TOlen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
25 20 ı 2 Bacası 
95 02 2 3 

His ab 
ı ooo Fı 0.5 
1 140 Fı 2.5 
3350 Guruş 

Meslek ta 'miri : 
4 Aded 
1 00 Fı 
400 Guruş 
Çukurçeşme civannda ana lağrnına can katmalarun 
lağmları tatlıiri ve üzerlerinden hacalar küşadı ve 
harab olrnış künkleri feshiyle altı pulluk künk tecdidi 
ve yedi parmak künklerine top çekme ta 'miri ile 
savak küşadı: 

Altı pulluk künk tecdidi: 
His ab 
690 

Künk 
ı725 
4 
6900 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

Hen deki: 
TOlen Arzen Kadden 
His ab His ab Hisab 
690 ı 2 

Hisab 
1 380 
0.5 Fı 
690 Guruş 

Top çekme ta 'miri: 
TOlen 
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Hisab 
780 
1 .5 Fi 
1 170 Guruş 

Savak küşadı: 
Aded Tülen Arzen 

Hisab Hisab 
1 9  1 5  ı 
68 3 2 

His ab 
1794 
0.5 Fi 
897 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tülani 
His ab 
1560 
5 Fi 
7800 Guruş 

Baca küşactı: 
Beheri 

Kadden 
Hisab 
2 
3 

Aded Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

1 10 2 2 5 

His ab 
2200 
2.5 Fi 
5500 Guruş 

Metris karyesi kurbında Çiço kubbesi civarında ana 
lağmına can birbirine mülhak katma lağmlarınun 
üzerinden hacalar küşactıyla memlfi olan çamurun 
ihracı ve fena bulmış künkleri feshiyle Arnabud 
künki tecdidi ve lağmı tathiri : 

Arnabud künki : 
Tülani 
His ab 
1 20 

Künk 
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300 Aded 
3 Fi 
900 Guruş 

Hendeki: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
120 ı 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
1 80 
0.5 Fi 
90 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tfilen 
His ab 
360 
5 Fi 
1 800 Guruş 

Baca küşactı: 
Aded Tfilen 

His ab 
5 2 

Terbi'an 
Hi sa b 
140 
1 .5 Fi 
350 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 7 

Mahall-i mezkilrda bi' l-cümle mevcild örilen baca
larun hafn ile küşadı : 

Beheri 
Aded Tfilen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
200 2 2 2 

Terbi'an 
His ab 
1 600 
0.5 Fi 
0800 Guruş 

1 85 
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Bayram Paşa'da bostan derilmndan Çayırağzı 
mesleğine gelince ana tarikinun yedi parmak 
künklerine top çekme ta 'miri : 

Tillan i 
His ab 
1 500 
1 .5 Fi 
2250 Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d 

Tfilen 
His ab 

70 5 

Terbi'an 
His ab 
3 1 50 
2.5 Fi 
7875 Guruş 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
3 3 

Ferhad Paşa karşusından ana tarikına top çekme 
ta'miri: 
TiHen 
His ab 
500 
1 .5 Fi 
750 Guruş 

Topcılar civarında Çayırağzı'nda lağm tathiri: 
Amahud künki : 
Tfilani 
His ab 
8910  

Künk 
4775 Aded 
3 Fi 

Hendeki: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 9 1 0  ı 2 

Terbi'an 
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His ab 
3820 
0.5 Fı 
19 10  Guruş 

Lağm tathiri : 
Tülen 
His ab 
9 10  
5 Fı 
4550 Guruş 

Baca küşadı: 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

1 8  2 2 6 

His ab 
432 
2.5 Fı 
1 080 Guruş 

Mahall-i mezkfirda diğer katma lağmları tathiri: 

Amahud künki: 
Tülen 
His ab 
200 

Künk 
500 Aded 
3 Fı 
1500 Guruş 

Hendeki: 
Tülen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2.5 ı 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
300 
0.5 Fı 
150 Guruş 
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Lağrru : 
Tfilen 
His ab 
350 
5 Fi 
ı750 Guruş 

Bacası: 
Ade d 

Tı11en 
His ab 

7 2 

Terbi'an 
His ab 
224 
2.5 Fi 
560 Guruş 
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Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 8 

Çayırağzı'nda ve Topcılar caddesinde iki aded 
meslek üzerine ilave inşası : 
2 Aded 
JQO��Ft 
400 Guruş 

Mahall-i mezkOrda ana lağmınun dertimnun lökün 
ve yedirme ile ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
ı 60 
5 Fı 
800 Guruş 

Mahall-i mezkfirda vakı ' terazilnun üzerine ilave 
inşası: 

Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 ı ı 
200 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyye ve mesarifat-ı müteferrika 
vesairesi: 
33937 Guruş 

Cem'an yekfin: 
3733 ı5.5 Guruş 
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Kise:3 15 .5 
Küsfir:746 Guruş 

12-215811 Silivrikapı 'da Karabaş mahallesindeki 
Karagöz Mehmed Paşa ve Azmizade Mustafa 
Efendi çeşmelerinin bozulan suyollannın tamirat 
masrafına dair. 

İstanbul'da Silivrikapusı dahilinde Karabaş 
mahallesinde kain Azmizade Mustafa Efendi ve 
Karagöz Mehmed Paşa vakfıarından iki aded 
çeşmelere cari ma-i leziz tarİklarınun zirde başka 
başka mesarifat-ı vakı 'alarını mübeyyin terkim 
olman keşf-i sanı defteridür. 

Karagöz Mehmed Paşa çeşmesinün mesarifi 

Çeşme-i mezkfirun mahall-i müfrezi olan Şekerpare 
çeşmesi ta 'bir olm ur çeşmenün terazfisından çeş
meye gelinceye değin tahtı yasdıklı üzeri tuğla 
harpuştalı zebane mahalleri yedirme sargılı altı 
üzerine müceddeden kurşun borı ferşi :  

Tfilen 
Hisab 
170 

Borı 
93 Aded 
29 Fı 
2697 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun mevcfid saçağı ta 'rniriyle maslak 
ma'a kined ve timur kapak ma'a kilid tanzimi 
mesarifleri : 

300 
100 
400 Guruş 

Kaldırım tecdidi : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı 70 1 .5 

" ; -:.·..u· 

X\ <;. ; . , .  
�ç·· 
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Terbi'an 
His ab 
255 
0.5 Fı 
1 25 Guruş 

Nakliyyesi: 
3 12 
0 1 0  
322 Guruş 

Cem'an yekün: 
3436 
0 1 1 0  
3546 

V AKIF SU D EFI'ERLERİ /SU KEŞiF DEFI'ERİ 

Azmizade Mustafa Efendi çeşmesinün mesarif-i 
vakı'ası 

Çeşme-i mezkı1run mahall-i müfrezi olan bend-i 
evvelde zikr alınan Karagöz Mehmed Paşa 
çeşmesinün terazı1sından işbu çeşmeye gelinceye 
kadar kezalik tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı 
zebaneleri yedirme sargılı altı üzerine kurşun bo
nlarınun müceddeden kurşun bon ferşi :  
Tı1len 
His ab 
240 

B on 
1 32 Aded 
29 Fı 
3828 Guruş 

Fersı1de olan kaldının tecdidi: 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
240 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
360 
0.5 Fı 
1 80 Guruş 
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Nakliyyesi: 
400 Guruş 

Cem'an yekün: 
4408 Guruş 
Ba süret uhde-i çakeriye ihale buyurılan 
Silivrikapusı dahilinde Karabaş mahallesinde kiiin 
Azmizade Mustafa Efendi ve Karagöz Mehmed Paşa 
vakfiarından iki aded çeşmelere can ma-i leziz tankı 
ma' rifet-i acizanemle tecdid olmarak reside-i hüsn 
ü55 tekmil olmış oldığından usUl-i vechile savb-ı 
çakeriden erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle tanzim 
olmdığı vechile bi' l-mu'ayene keşf ü misaha 
olmarak bir kıt'a defteri bi 't-terkim merbütan 
takdim-i hak-ı pay-i samileri kılınmış ve defter-i 
mezkür natık oldığı üzre bend-i evvelde muharrer 
Karagöz Mehmed Paşa çeşmesinün mesarifı üç bin 
beş yüz kırk altı ve Azmizade Mustafa Efendi 
çeşmesinün mesarifı dört bin dört yüz sekiz guruş ki 
cem'an yedi bin dokuz yüz elli dört guruşa reside 
olup ol suretle meblağ-ı mesarif-i mezkür keşf-i 
evvel mesarifıyle mukabele ve tatbik olındukda yüz 
yiğirrni bir guruş noksanıyla vücuda gelmiş olmağla 
bu takdirce meblağ-ı mesarifat-ı mezkürdan ale'l
hisab olarak akdeınce Evkaf-ı hümayün hazinesin
den ahz olınmış olan beş bin guruş. bi' l-mahsüb baki 
kalan iki bin dokuz yüz elli dört guruşun dahi aslıab
ı matlüba virilmek üzre hazine-i celile-i merkü
meden i 'ta ve ihsan buyurılınası babında emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-215911 Fatih camiinin bozulan suyolunun 
tamirat masrafina dair. 

Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün cami ' -i şerif ve türbe-i latif ve imaret-i 
amire ve hayrat-ı siiiresine can hane ve dahil-i sürda 
olup Şiidurvan ve Ayazma kolı ta 'bir olınur iki kol 
ma-i lezizün ana tarikı muhtac-ı ta'mir ü tecdid 
oldığından keşfı husüsına diiir savb-ı 
çakeranemüzden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle bi 'l
mu 'ayene keşf ü misaha olmarak mikdar-ı mesarifıni 
mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Fı gurre-i B sene 1263 [ 15  Haziran 1 847] 

55 reside-i büsn-i 
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Tank-ı mezkGrun haric-i sGrda kadimen mefrGş olan 
Paşa künkleri mürGr-ı ezmine ile fena-pezir kır 
harpuştalı olarak tecdide muhtac bulınmış oldı
ğından tahtı yasdıklı zebaneleri yedirme sargılı 
kadirni üzre Paşa künklerinün tecdidi: 

Künki TGlani 
Aded Hisab 
500 200 

525 2 1 0  

475 190 

1500 
9 Fı 
1 3500 Guruş 

Rarni çiftliği önünde mesleğinden 
Karaağaç kurbında mesleğine gelince 
Gümrükci çiftliği ittisalinde 
meslekden diğer mesleğe varınca 
Edirnekapusı haricinde Lala Efendi 
kurbın da Yatakbaşı mesleğinden 
terazı1ya 
varınca 

Tank-ı mezkGra mülhak vakf-ı müşarun i leyhün üç 
aded katması tarikında mefruş Arnabud künkleri 
fena-pezir olup tecdide muhtac bulınmış aldığından 
fürG 'at-ı sairesi tekmil olarak kadimi vechile 
Amabud künki tecdidi : 

Künki TGlani 
Aded Hisab 
375 150 Rami çiftliği civarında çayır ittisalin

den ana mesleğine ilhak alıncaya 
kadar 

500 200 Çiftlik-i mezkı1r ittisalinden Karaağaç 
nam mahallde ana mesleğine kadar 

1250 500 Topcılar karyesi kurbında bağçeden 
Çayırağzı'nda ana mesleğine ilhak 
o lı nca 

2 125 
3 .5 Fı 
7437.5 Guruş 

Mezkı1r Topcılar karyesi derı1nında vakf-ı müşarun 
ileyh katmasınun Ömer Ağa nam kirnesne bağından 
Çayırağzı'nda ana mesleğine gelince kadimen 
mefruş olan altı pulluk künkleri harab aldığından 
levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak kadirni üzre 
altı pulluk künklerinün tecdidi: 
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Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
1500 Aded 
4.5 Fi 
6750 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun ba'zı mahallerinde mevcfid olan 
lağmınun deri'ını çamur ile memlfi oldığından lağm-ı 
mezkfirun tahliyesi: 

TfiHl.ni 
His ab 
200 
220 

Ram! çiftliği ittisalinde katma !ağını 
Topcılar karyesi kurbında bağ deri'ınında . 
katma lağmı 

420 
5 Fi 
2100 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun kadımen mefrfiş olan yedi parmak 
künkleri harab olup tecdide muhtac bulınmış 
oldığından üzeri harpuştalı tahtı yasdıklı zebaneleri 
yedirme ve ip sargılı kadirni üzre yedi parmak 
künklerinün tecdidi : 

Künki Tillanı 
Aded Hisab 
1250 500 

0650 

1 900 

kadar 
260 

1 5  Fi 
28500 Guruş 

Edimekapusı haricinde Lala Efendi 
kurbında mezaristan deri'ınında mes
lekden 
bab-ı mezkfir haricinde mesleğine 

Edimekapusı dahilinde hisar 
ittisalinde meslekden Rum kenisası 
önünde mesleğine kadar 

[Derkenar] Bir bon elli kıyyelik elvalıdan i 'mal 
olınacağı. 
Dahil-i sfirda kenisa-yı mezkfir önünde mesleğinden 
Lökünciler terazlısına vannca kadimen mefrfiş olan 
on sekiz parmak devrinde kurşun borılan ta 'mir ü 
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tecdide muhtac bulınmış aldığından levazımat-ı 
mukteziyyesi tekmil olarak mezkfir benlarınun 
ta 'mir ü tecdidi: 

Borı tecdidi: 
Kıta'at 
ıo Aded 
370 Fi 
3700 Guruş 

Borı ta'miri: 
Tfilen 
Hi sa b 
1 30 
25 Fi 
3250 Guruş 

Dahil-i sfirda Zencirlikuyu'da cami ' -i şerif ittisalinde 
A[r]nabud bağçesinde meslekden Kumrılı mescid(?) 
kurbında Timurkapu mesleğine kadar lağm deru
nında mefrfiş yedi parmak künkleri fena bulmış 
aldığından zebane malıallerine yedirme ve ıp 
sarılarak ta'miri : 

Tfilen 
His ab 
680 
5 Fi 
3400 Guruş 

Dahil-i sfirda ana lağmınun ba 'zı mahallerinün 
tarafeyn divarları münhedim olmış aldığından 
noksan taşı tekmil olarak ve taş kapakları ferşiyle 
kadimi üzre inşası: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 ı 6 Edimekapusı dahilinde lağm 

derfinında 
ı o ı 

Terbi'an 
His ab 
ı70 
30 Fi 
5 1 00 Guruş 

5 Zencirli cami ' -i şerifi 
kurbında lağm derfinında 
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Kenisa-yı mezkfir kurbında kebir mesleğine bir aded 
timur kapak ma 'a  kilid ve çerçube tanzimi: 

B aha 
200 Guruş 

Nakliyyesi: 
7398 Guruş 

Cem'an yekün: 
8 1 385.5 Guruş 

12-2160/1 Emirgan 'daki bozuk suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Mirgfin karyesine cari ma-i leziz mesarifi. 
Fı 5 R sene 1264 [1 1 Mart 1848] 

Tarik-ı mezkfirun menba' mahalli Tarabya bağları 
tahtında ve Fındıklıdere nam mahallerde olup 
menba'-ı mezkfirdan Mirgfin karyesine gelinceye 
değin mefrı1ş bulınan künklerinden ba 'zıları ta 'mir ü , 
tecdide muhtac bulındığı re' yü' l-ayn müşahede 
olmarak ol vechile hafr-ı hendek ile kır harpuştalı 
harab olmış künklerinün kadimi vechile tecdidi ve 
ma'adasınun ta'miri: 

Eski birerlik künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
1 00 
1 00 
085 
050 
100 
430 

Eski birerlik künk ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
100 

1 50 

Beşinci meslekden altıncı mesleğe gelince 
meslek beyninde 
Altıncı meslekden İstinye harnınarnı üstünde 
yiğirmi 

1 95 

12-2159/ld 
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1 20 Yiğirrni meslekden yiğirmi dördünci mesleğe 
kadar 

200 Yiğirmi dördünci meslekden yiğirmi yedinci 
meslek beyninde 

100 Yiğirmi yedinci meslekden devletlü Hüsrev 
Paşa bağından kubbeye kadar 

670 

Tarik-ı mezkura mülhak üç aded katmalarun bir 
mikdar lağmları çamur ile memlu aldığından tathiri 
derlinında mefrfiş harab olımş Amabud künklerinün 
kadimi vechile tecdidi : 

Lağm tathiri: 
Tfilen 
His ab 
30 
5 Fı 
1 50 Guruş 

Künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
70 

Künki 
175 Aded 
3 Fı 
525 Guruş 

Taş-ı mevcfidesiyle kumı harcile mahall-i mezkfirda 
bir aded ıskara inşası: 

Tfilen Arz en Kadden 
Hi sa b Hi sa b His ab 
1 5  1 .5 1 .5 
Terbi'an 
His ab 
33 .5 
10  Fı 
335 Guruş 

Karye-i mezkfirda derilmndan cami '-i şerif hazine
sine gelince kadar altı üzerine kurşun borılan harab 
olup tecdide muhtac bulınımş aldığından atik 
borılan fesh olmarak tuğla harpuştalı kadimi vechile 
altı üzerine borı tecdidi : 
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Tfılen 
His ab 
25 

1 3  Aded 
29 Fı 
375 Guruş 

Bu mahallde mevcOd hazinesi derOnına lökün ve 
kalay talasıyla üzerinde kirernidleri fersOde oldı
ğından noksan kiremidlerinün tekınlliyle i 'man: 

Tfılen 
His ab 
30 

Kadden 
His ab 
5 

Terbi'an 
His ab 
150 
5 Fı 
750 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
850 Guruş 

Cem'an yekün: 
9367 Guruş 

12-216012 Boyacı köyündeki bozuk suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

Boyacı karyesinde ma-i leziz tarikı ta'miri 

Tarik-ı mezkOrun menba' mahalli olan Çamur
lıdere'de kain mevcOd lağmı kar(?) ile memlO oldı
ğından ca be ca hacalar küşad alınarak lağm-ı 
mezkurun tathiri ve ihracı: 

Arzen Tfılani Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 200 4 

4 Fı 
800 Guruş 

-' 
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Zikr olman lağm ağzından karye-i mezkı1r derlinına 
gelinceye kadar mefrı1ş olan eski birerlik künkleri ca 
be ca ta'mir ü tecdide muhtac bulındığı re'yü' l-ayn 
müşahede olarak ol vechile kadirni üzre harabmun 
tecdidi ve ma'adasınun yarma hendek ile ta'miri : 

Tecdid mahalli 
Tı1lani 
His ab 
000 

1 50 

000 

1 10 
aralığında 
260 
aralığında 
030 

1 50 

900 
5 
4500 Guruş 

Ta 'mir mahalli 
Tı1len 
His ab 
100 

070 

1 50 

080 

On yedinci meslek ile 
on sekizinci aralıkda 
İstinye fevkinde on 
dördünci meslek bey
ninde 
Dokuzuncı meslek ara
lığında 
Beşinci meslek 

090 Altıncı meslek 

040 Yedinci meslek aralı
ğında 

000 Kon ittisalinde dev
letlü Hüsrev Paşa bağı 
Çayırağzı'nda erlinında 
meslekden kubbeye ka
dar 

000 Mahalle derlinında 

530 

meslekden çeşme civa
rında lağm ağzına ge
lince 

795 Guruş 

· "'-· Boyacı karyesi derlinında meslekden mahalle 
derlinında mevcı1d çeşmeye gelinceye kadar mefrliş 
olan altı üzerine kurşun borılan harab aldığından 
atik borılan fesh birle tuğla harpuştalı kadirni 
vechile altı üzerine kurşun borılan tecdidi: 

Tı1len 
His ab 
75 

B on 
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40 Aded 
29 Fi 
1 160 Guruş 

Hammaliyyesi :  
725 Guruş 

Cem'an yekfin: 
7980 Guruş 

Cem'an yekfin: 
9367 Mirgfin karyesine cari 
7980 Boyacı karyesi derfinına cari 
1 7347 Guruş 

12-216111 Topkapı sarayı, Maliye ve Darbhane 'ye 
bağlı Beylik Halkalı suyolunun bozulan 
kısımlannın tamirat masrafına dair. 

Saray-ı cedid-i şahane ve Bab-ı maliyye ve 
Darbhane-i amire' ye cari Beğlik Halkalı ta'bir olınur 
ma-i lezizün ana tarikından olup Su nazırı sabık 
atfifetlü Nuri Beğefendi bendeleri ma' rifetiyle yapıl
mış olan mahallerün keşfi zımnında sactır olan fer
man-ı samilerine bi' l -imtisal sav[b-ı] çaker[i]le
rinden halife ve erbab-ı miyah kulları irsaliyle 
mu'ayene ve keşf-i evveliyle mukabele ve tatbik 
olmarak yapıldığı vechile mikdar-ı mesarifini 
mübeyyin terkim kılınan keşf-i sani defteridür. 

Fı 21  Muharrem sene [ 1 ]263 [9 Ocak 1 847] 

Dahil ve haric-i ez sfiret olup mir-i mfima ileyh 
ma 'rifetiyle haric ve dahil-i sfirda yapılan mahalleri: 

Cimri deresi civannda ana tarikınun yedi parmak 
künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
222 

Künk 
554 Aded 
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Virfmkemer verasında Südci tarikı nam mahallde 
bamya tarlası derunında bir aded katmanun fena 
bulrnış altı pulluk künk tecdidi: 

Tı1len 
His ab 
300 

Künk 
750 Aded 
4 Fl 
3000 Guruş 

Haric-i ez suret yapılan: 
TG.len 
His ab 
22 

Künk 
54 Aded 
14  Fl 
756 Guruş 

Ber muceb-i suret yapılan: 
Tı1len 
His ab 
200 

K ün k 
500 Aded 
14  Fl 
7000 Guruş 

Yekun: 
7756 Guruş 

Edirnekapusı haricinde kabristan derunında Yatak
başı mesleği önünde ana tarıkınun yedi parmak künk 
tecdidi: 

Tı11en 
His ab 
140 

Künk 
350 Aded 
14  Fl 
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4900 Guruş 

Bab-ı mezkur dahilinde kubbe önünde lağm ağzına 
gelince fena bulmış yedi parmak künk tecdidi : 

TGlen 
His ab 
100 

Künk 
250 Ad ed 
14 Fi 
3500 Guruş 

Hendek hafriyyesi :  
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
100 2 2 

Terbi'an 
His ab 
400 
ı Fi 
400 Guruş 

Sarmaşık'da Re 'aya mahallesinde menaziller içinden 
Lökünciler bostanına varınca yedi parmak künk 
tecdidi : 

TGlen 
His ab 
70 

Künk 
275 Aded 
14 Fi 
3850 Guruş 
1400 Künk adedinde vakı ' olan sehv aded 100 fi 4 
2450 Guruş 

Hendek hafriyyesi: 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
70 2 2 

Terbi'an 
His ab 
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12-2161/lc 

280 
ı Fı 
280 Guruş 

Şehzadebaşı kemerinün Yatakbaşı terazılsınun tak
sim teknesi ve kapak ma'a kilid tecd!di : 

Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı 8  ı 8  
200 Guruş 
Terazıl-yı mezkılrdan Edirnekapu'ya gelince hendek 
hafnyla bir üzerine kurşun bon ta 'm1ri : 

Tıllen 
His ab 
278 
25 Fı 
6950 Guruş 

Haric-i ez sılret yapılan: 
Tıllen 
Hi sa b 
ı58  
25 Fı 
3950 Guruş 

Ber ınıleeb-i sılret yapılan: 
Tıllen 
His ab 
ı2o 
25 Fı 
3000 Guruş 

Mahalli-i mezkılrdan Bozdoğan kemerinde terazılya 
gelince fena bulmış borılannun feshiyle bir üzerine 
kurşun borı tecd!di: 

Tı1len 
His ab 
2 ı 8  

B on 
ı 20 Aded 
220 Fı 
26400 Guruş 
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Hendek hafriyyesi : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
320 1 .5 2 

Terbi'an 
His ab 
960 
ı Fi 
960 Guruş 

Sultan Bayezid'da Çömlekciler üst tarafında türbe 
kapusına varınca yedi parmak künk ta 'rniri: 

Tfilen 
His ab 
ı 65 
6 Fi 
990 Guruş 

Hendek hafrı : 
Tı11en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı 65 1 .5 ı 

Terbi'an 
His ab 
247 
ı Fi 
247 Guruş 

Acılıarnınam nezdinde terazilnun üzerinden balasına 
su 'fid içün tarafeynine sütun vechli(?) kaplama 
tecdidi: 

Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
ı ı .5 3 

Terbi'an 
His ab 
40 
ı 5  Fi 
600 Guruş 

Üzerinde oda mahallinün birfin(?) etrafına kap
lamasınun tecdidi: 

203 

12-2/61/1d 
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Devren 
Hisab 
20 

Terbi'an 
His ab 
80 
5 Fı 
400 Guruş 

Kadden 
His ab 
4 

Mahall-i mezkOr civarında Turab zokakda menazil 
köşesinde tahta perde ma'a kapu tecdidi : 

Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
3 3 

Terbi'an 
Hi sa b 
9 
10  Fı 
90 Guruş 

Zokak-ı mezkOrda vesair mahallerde mevcOd 
terazfilarun kapu mahallerinün etrafı dolabdan çatma 
ve yekta kanad ve kilid ile terazil kapolarınun 
tecdidi : 

Kıta'at 
Ade d 

3 

Terbi'an 
Hisab(?) 
60 Guruş 

ı 80 Guruş 

Be h eri 
Tfilen Parmak 
Hisab Hisab 
ı 20 

Hammaliyye ve nakliyye vesairesi : 
6070 Guruş 

Haric-i ez sureti : 
470.5 Guruş 

Ber mOceb-i sOret: 

Kadden 

ı 
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5599.5 Guruş 

Cem' an yekiln: 
4955 1 .5 Dahil-i silrda olup dahil ve haric-i ez 

silret yapılan 
1722 1 .5 Haric ve dahil-i silret haric-i sfirda 

yapılmış olan mahalli 
66773 Guruş 

Haric-i ez silret yapılan: 
5 1 76.5 Guruş 

Dahil-i silret yapılan: 
6 1596.5 Guruş 

Dahil-i silret olup haric ve dahil-i sfirda ta'rnir ü 
tecdid olmmayarak terk olman mahalleri: 

Dolab ağzından Dikilitaş katmasınun Arnabud künki 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
24 
Künk 
60 Aded 
3 Fı 
1 80 Guruş 

Topcılar kurbında Çayırağzı lağmı önünde Kumluk 
mesleği inşası :  
Kıta'at 
Ade d 

2 

Terbi'an 
His ab 
32 
1 0  Fı 
320 Guruş 

Tfilen 
His ab 
4 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
4 5 

Kal 'a  seğirdimi derlinında ana tarikinun yedi parmak 
künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
24 

205 
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Künk 
60 
14  Fı 
840 Guruş 

Zikr olman Bozdoğan kemerinden Şehzade keme
rinde kütübhane köşesine gelince bir üzerine kurşun 
bon tecdidi : 

Tı1len 
His ab 
98 

Bo n 
54 Aded 
220 Fı 
1 1 880 Guruş 

Karaman sfikında kaymakcı dükkanı önünde 
mesleğinden Çörekci kapusı dahilinde şekerci önüne 
gelince yedi parmak künk tecdidi: 

Tı1len 
His ab 
100 

Künk 
250 Aded 
14  Fı .;::....:._ __ 
3500 Guruş 

Hen deki : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 00 2 5 

Terbi'an 
His ab 
800 
1 Fi 
800 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1752 Guruş 

Cem'an yekün: 
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0 1474 Haric-i surda olup ta'mir ü tecdid olm
mayarak terk olınan mahalli 

17798 Dahil-i s urda olup ta 'mir ü tecdid olm
mayarak terk olman mahalli 

19272 Guruş 

12-2/63/1 Yerebatan hazinesinin tamirat masrafina 
dair. 

Yerebatan hazinesinün mesarif-i ta 'miriyyesini mü
beyyin keşf-i evvel defteridür. 

Fı 5 Z sene [ 12]62 [25 Kasım 1 846] 

Hazine-i mezkurenün etraf-ı erba'a divarlarından 
münşakk olan mahallerinün lökün ile yara 
deldırması ta'mirinün ma'a ücret-i ameliyye ber 
veeh-i tahmin mesarifi : 
Lökün 
3000 Kıyye 
5 Fı 
1 5000 Guruş 

Bir tarafında mevcud sonradan yapılmış divarun iç 
tarafında zemininden nihayetine kadar tuğla i le isnad 
divan inşası: 
Devren 
His ab 
76 

Terbi'an 
His ab 
760 
75 Fı 
57000 Guruş 

Kadden 
His ab 
1 0  

Divar-ı mezkfirun nihayetinden hazine-i mezkfirun 
kadim divarına varınca müceddeden metin ve 
müstahkem kargir divar inşası: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
40 2 1 0  

Terbi'an 
His ab 

12-2/63/la 
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800 
40 Fi 
32000 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERi /SU KEŞİF D EFIERi 

Hazine-i mezkGr derlinında mevcGd müte 'addid ve 
kebir sütunlardan fakat biri nirine kadar münşakk 
olrruş vesair sütunlardan ba' zıları birer mikdar 
rahne-keş(?) olan münşakk olana metanet içün timur 
çenber ve rahne olanlara kurşun zebane ve timur 
kined ile bi' l-cümle metanet mesarifi ber veeh-i 
tahmin: 
5000 Guruş 

İnşa olmacak divar mahalline derGn zift kalafatlı 
kalas koğuşından çatmalı perde inşası: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
58  2 

Terbi'an 
His ab 
1 16 
20 Fi 
2320 Guruş 

Nısf hammaliyye ve nakliyyesi :  
5566 Guruş 

YekGn: 
1 1 6886 Guruş 

Hazine-i mezkfireye mahsus taban lağmınun nihayeti 
olan Zeyneb Sultan türbe-i şerifesi karşusında çifte 
çeşmelerün ittisalinde mevcfid meslekden saray-ı 
hümayfin derlinında Şevkiyye kasr-ı alisi pişgahında 
mevcGd çifte hazinelere varınca inşa olmacak 
suyolınun mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defte
ridür. 

Meslek-i mezkGrdan Soğukçeşme kuyusına kadar iki 
üzerine kurşun borı ferşi : 
Tfilen 
His ab 
1 80 

Bo n 
99 Aded 
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150 Fı 
14850 Guruş 

M ah all-i mezkı1rdan çe men so fa tarafına gelince 
Paşa künki ferşi : 
Tı1len 
His ab 
1 90 

Künki 
475 Aded 
7 Fı 
3325 Guruş 

Mezbı1r çemen safanun nihayet tarafına kadar iki 
üzerine kurşun borı ferşi: 
Tı11en 
His ab 
430 

B on 
235 Aded 
150 Fı 
35250 Guruş 

Mezbı1r çemen sofadan çifte hazinelere kadar Paşa 
künki ferşi: 
Tı11en 
His ab 
410  

Künki 
1025 Aded 
7 Fı 
7 175 Guruş 

Tarik-ı mezkı1run münasib malıallerine iki aded 
kargir terazı1 ve kaffe-i levazımatı tekmil olarak 
inşası: 

Tı1len 
His ab 
1 .5 
1 .5 

Arzen 
His ab 
1 .5 
1 .5 

Terbi'an 

Kadden 
His ab 
6 
3 

209 
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His ab 
20 
30 
600 

Fi 
Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
6 ı 20 Guruş 

Yekı1n: 
67320 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
ı ı 6886 Yere b atan hazinesin ün 

ta 'ınlriyyesi 
=06::::...7:....:3=2=0 ___ İnşa olmacak tarik mesarifi 
ı 84206 Guruş 

mesarif-i 

12-216411 Kocamustafapaşa civanndaki Hacı Beşir 
Ağa vakfına ait çeşmenin bozulan suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

Merbı1tan takdim olman arz-ı halde muharrer Hacı 
Beşir Ağa vakfından Koca Mustafa Paşa civarında 
çeşmeye cari ma-i leziz tarıkı harab oldığından 
mu 'ayene olmdığı vechile mesarifini mübeyyin 
terkim olman keşf-i evvel defteridür. 

Fı 2 1  N sene [ 1 ]264 [22 Ağustos 1 848] 

Çeşme-i mezkı1run Uzuncaova ta'bir olınur nam 
mahallde mevcı1d mesleğinden çeşmeye gelinceye 
kadar mefrı1ş olan altı üzerine borılan ta 'mir ü 
tecdide muhtac oldığından harabınun atik borılan 
fesh birle kadirni vechile tecdidi ma'ada mahal
lerinün zebane malıallerine yedirme sarılarak yarma 
hendek ile ta 'miri: 

Tecdid mahalli :  
Tı1len 
His ab 
40 

Bo n 
24 Aded 
29 Fi 
696 Guruş 
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Ta 'rnir mahalli :  
Tı1len 
His ab 
60 
2.5 Fı 
150 Guruş 

Zikr olman mesleğe taş çarçı1be ve timur kapak ma'a 
kilid tanzimi: 
S emen 
1 00 Guruş 

Çeşme-i mezkı1run hazinesi derfinına lökün kalayı 
talası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
7 6 2 

Semen 
250 Guruş 

Çeşme-i mezkfira bir kıyyelik maslak ma'a kined ve 
mevcı1d olan taş tekneye iki arşun tı1lında timur 
kined tanzimi mesarifi: 

2 1 1 

12-2/64/lb 

Semen 12-2164/lc 
100 Guruş 

Hazine-i mezkfir kap us ı ağzına yarım arşun taş tekne -.. 
mesarifi : � •. 

S emen 
50 Guruş 

Kaldırım tecdidi : 
Tfilen Arzen · 

Hisab Hisab 
100 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
150 
0.5 Fı 
75 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
142 Guruş 

Cem' an yekün: 
1563 Guruş 
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12-2/6412 Darülfünun binasının temellerine 
rastZayan Halkalı suyolu mecrasıııııı değiştirilmesi 
için yapılacak masrafa dair. 

Saray-ı cedid-i şahane ve Darbhane-i amire ve Bab-ı 
maliyye ve mahall-i sairesine cari Halkalı ta'hir 
alınur ma-i leziz tarikıyla Ayasafya-i kebir civarında 
kain kubbeden bi ' l-ifraz derun-ı saray-ı alide 
dolablara cari Kırkçeşme su yın un dahi tarikı Dftru' 1-
fünGn ebniyesi derGnından güzerfmı mülabesesiyle 
ebniye-i merküme temellerine müsadif itmiş oldı
ğından mecrasınun canib-i alıara tahvili ile fürG 'at-ı 
sairesi keşf ü misaha birle mesariflerini mübeyyin 
terkim kılınan defteridür. 

Fı 25 Za sene [ 1 ]263 [4 Kasım 1 847] 

Acıhammam caddesinde ana mesleğinden Daru ' l
fünı1n ebniyesi dertimnda şadurvana gelince hafr-ı 
hendek ile tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı zebaneleri 
yedirme sargılı beş üzerine kurşun borı ferşi : 
Tı1lani 
Hisab 
580 

Bo n 
325 Aded 
34 Fı 
1 1050 Guruş 

Ayasafya-i kebir taksiminden Havz-ı kebir 
pişgahında lağm ağzına gelince on iki parmak kut
rında künk ta 'rniri: 
Tı1len 
His ab 
150 
12  Fı 
1 800 Guruş 

Havz-ı kebir pişgahında vakı ' lağm ağzından İshak 
Paşa kubbesine gelince taş-ı cedid ile tarafeyni 
kargir divarlı üzeri tolos kemerli dertimnda tahtı 
yasdıklı zebaneleri yedirme sargılı on iki parmak 
kutrında künk ferşiyle lağm-ı mezkı1run tebdili 
inşası: 

Lağm tecdidi: 
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Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2.5 3 

Terb!'an 
His ab 
150 
1 80 Fı 
27000 Guruş 

Künk tecd!di : 
Tfilen 
His ab 
150 

Künki 
375 Aded 
25 Fı 
9375 Guruş 

Hafr-ı esası ile taş-ı ced!d halis harcile zemine 
çıkınca temeli üzeri sakfa kadar tarafeyni kargir 
divar ve saçaklı taş-ı sögü timur parmaklık ile 
pencereli ahşab döşemeli kirernid puşide sakflı 
mahiyyesi derzli yollamadan kiriş ve döşemeli su 'ı1d 
içün nerdübanlı mermer taksim teknesi vaz ' ı  kaplu 
kanad ile kapulı fevki suyolcı odası tahtı İshak Paşa 
taksimi inşası : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
9 9 8 

Terbi'an 
His ab 
8 1  
160 Fı 
12960 Guruş 

İshak Paşa kubbesinden dolab ocağına varınca lağm 
derı1nında mefrfiş iki parmak kutrında künklerine top 
çekilerek ta 'm!ri : 
Tfilani 
His ab 
300 
3 Fı 
900 Guruş 

2 1 3  

12-2/64!2b 
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Lağm derG.nında kebir künk ta'rniri : 
Tı1len 
His ab 
200 
12  Fi 
2400 Guruş 

Sakalar terazı1sından Havz-ı kebire varınca hafr-ı 
hendek ile tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı zebaneleri 
yedirme sargılı beş üzerine borı ferşi : 

Tı1lani 
His ab 
200 

B on 
1 10 Aded 
34 Fi 
3740 Guruş 

Havz-ı mezkı1rdan Daru ' l-fünı1n derünında müced
deden inşa olmacak şadurvana varınca hafr-ı hendek 
ile tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı zebaneleri yedirme 
sargılı beş üzerine borı ferşi : 
Tı1lani 
His ab 
126 

B on 
70 Ad ed 
34 Fi 
2380 Guruş 

Ebniye-i mezkı1r karşusında Havz-ı kebir kapusı 
dahilinde münasib mevkı 'a şiidurvan-ı mezküra i cra 
kılınacak ma-i leziz içün hafr-ı esası ile taş-ı cedid 
halis harcile terazı1-yı ab inşası: 
Tülen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 8 

Terbi'an 
His ab 
32 
40 Fi 
1280 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİY A TI 

Ebniye-i mezkfirun temeli hafrında fesh olan Sultan 
çeşmesi tarilana Amahud künki tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
1 50 Aded 
3 .5 Fı 
525 Guruş 

Terazii-yı mezkfir dibine kfirs156 taşı vaz' ı :  
Kıta'at 
4 Aded 
150 Fı 
600 Guruş 

Sakalar terazfisından Bab-ı hümayfin hisannda 
mevcfid terazfiya varınca kadimen mefrfiş olan on 
sekiz parmak devrinde kurşun borılan harab 
aldığından fesh birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla 
harpuştalı zebaneleri yedirme ve ip sargılı çifte 
olarak iki üzerine kurşun borı ferşi : 
Tfilanı 
His ab 
4 10  
4 10  
820 

Borı 
452 Aded 
=25:::_::0::...__ ___ Fı 
1 13000 Guruş 

Fersfide olacak kaldırım tecdidi: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
560 3 

Terbi'an 
His ab 
1 680 
2 Fı 
3360 Guruş 

56 kürsi 

2 1 5  

12-2/64/2d 

12-2/64/2e 
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Nakliyye ve hammaliyyesi :  
19037 Guruş 

Cem'an yekün: 
209407 Guruş 

12-216611 Karta! kasabındaki dört adet çeşmenın 
bozulan suyollarınırı tamirat masrafına dair. 

Kartal kasabası ahallsinün rikab-ı kamer-tab-ı 
mülı1kaneye takdim itmiş oldukları merbı1t bir kıt 'a 
arz-ı halleıinde muharrer oldığı üzre kasaba-i 
mezbı1r derı1nında kain dört aded çeşmelerine cari 
ma-i leziz tarikiarı mürur-ı ezmine ile müşrif-i harab 
olup ta'mir ü tecdide muhtac bulınmış aldığından 
keşfi husı1sına dair sactır olan ferman-ı samilerine 
imtisalen mübaşiri Kavvas Ali Ağa bendeleri hazır 
oldığı halde savb-ı çakeranemüzden erbab-ı miyah 
kulları irsaliyle mahallinde bi'l-mu 'ayene fi ' l-hak1ka 
istid 'a  alındığı vechile tarik-ı mezkı1r harab ta 'm ir ü 
tecdid bulınrnış ise de ancak hasıl olacak kadim 
suları kıllet üzre aldığından eyyam-ı harrede layı
kıyla vefa itmeyeceğine mebni behemehal bir 
mikdar su tedarükine muhtac bulınmış aldığından 
kadim sularına ilave olmmak üzre bi 't-taharri 
kasaba-i mezbı1ra mahsus olarak Yakacık civarında 
vakı ' çend aded ayazma suları dahi keşf ü misaha 
o lınarak vukü 'bulacak mesarifatını mübeyyin terkim 
olınan keşf-i evvel defteridür. 

Fi 29 Z sene [ 1 ]263 [8 Aralık 1 847] 

Zikr olman Yakacık civarında ayazmalardan Derviş 
Hasan Ağa tarlasına gelinceye değin tarafeyni 
divarlı üzeri taş kapak ferşli delme ve yarma lağm 
inşasıyla taş örme bacalar küşadı: 

Delme ]ağını: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
4 1 .5 2.5 

Terbi'an 
His ab 
[40] 
1 50 Fi 
6000 Guruş 
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Yarma lağm inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
80 2 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
240 
55 Fı 
1 3200 Guruş 

Hendek hafriyyesi:  
Tulen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
80 3 6 

Terbi'an 
His ab 
1440 
2 Fı 
2880 Guruş 

Divan: 
Devren 
His ab 
24 

Terbi'an 
His ab 
144 
15 Fı 
2 1 60 Guruş 

Arz en 
His ab 

Kadden 
His ab 
6 

İktizası üzre taş örme hacalar küşadı : 
Kıta'at Beheri 
Aded Tı1len Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
4 2 2 6 

Terbi'an 
Hisab 
96 
3 Fı 
288 Guruş 

217  

/ 

12-2166/lb 
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İnşa olmacak lağm ağzından Deli İbrahim bağı 
derlinında ana lağrnına ilhak alıncaya kadar yarma 
hendek küşadıyla kır harpuştalı levazımat-ı mukte
ziyyesi tekmil olarak Arnabud künki tecdidi: 
Tı1lani 
His ab 
7200 

Künki 
72000 Aded 
4 Fi 

Müceddeden meslek inşası: 
Kıta 'at 
20 Aded 
1 00 Fi 
2000 Guruş 

Beheri 
Tı1len Arz en 
Hisab His ab 
1 .5 ı 

Kadden 
His ab 
1 .5 

Mezkı1r ana lağrnından Yatakbaşı mesleğine kadar 
mefrı1ş künkleri harab olup tecdide muhtac bulınrnış 
aldığından kır harpuştalı levazımat-ı mukteziyyesi 
tekmil olarak kadirni üzre Arnabud künki tecdidi: 

Tı1len 
His ab 
600 

Künki 
1 500 Aded 
4 Fi 
6000 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden çeşmeha-i mezkı1r 
hazinelerine gelinceye kadar mefrı1ş olan künkleri 
harab aldığından atik künkleri fesh birle yatak 
mahall bulındığından levazımat-ı sairesi tekmil 
olarak beş üzerine kurşun borı ferşi : 
TGlen 
His ab 
300 

Bo n 
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1 65 Aded 
34 Fi 
5610  Guruş 

Mezkur Deli İbrahim bağından Debraso(?) Agop 
zimmi bağı derlinında savak ağzına gelinceye kadar 
lağm derunına bir buçuk arşun mikdan çamur 
teraküm itmiş aldığından lağm-ı mezkurun tathiri : 

Tfilani 
His ab 
1 055 
5 Fi 
5275 Guruş 

Nakliyyesi: 
23080 Guruş 

Cem' an yekun: 
1 38493 Guruş 

12-216711 Şehzadebaşı 'ndaki İbrahim Paşa 
medresesi suyolunun bozulan kısımlannın tamirat 
masrafına dair. 

Şehzadebaşı'nda Osman Dede türbesi karşusında 
kain İbrahim Paşa medresesine cari ma-i lezizün 
mahall-i müfrezi olan Bozdoğan kemeri üzerinden 
dörtyol ağzında köşe başına gelinceye değin 
kadimen mefruş olan beş üzerine kurşun borılan 
ta 'mir ü tecdide muhtac bulınrnış o ldığından ziyade 
harabınun kadimi üzre tecdidi ve ma' adasınun 
yarma hendek küşadıyla ta 'miri . 
Tecdid mahall i :  
Tfilen 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
37 Fi 
8 14 Guruş 

Ta 'mir mahalli :  
Tfilen 
His ab 

2 1 9  

12-216711 
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12-2/67/2a 

1 30 
2.5 Fı 
325 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırım tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
170 
ı Fı 
170 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1 30 Guruş 

Cem'an yekün: 
1439 
O 125 B er veeh-i tahmin ihrac o lınacak atik kurşun 
balıası kıyye 50 fi 2.5 
1 3 14 Guruş 

12-2/67/2 Bedeli tespit edilen Yedikule 
tamiralına başlamak hususunda 
bölükbaşısının izin talebine dair. 

su yolları 
Yedikule 

Yedikulle canibi bölükbaşısı İbrahim Ağa 
bendelerinün meclis-i acizanemüze takdim eylediği 
bir kıt ' a  mernhGr , bast ü beyan kılındığı vechile emr 
ve inşasına akdeınce Ebniye-i hassa müdiri izzetlü 
Halim Efendi bendeleri yapılan Y edikulle canibi 
soyollarından pusula-i mezkGrda ta'dad alınan altı 
aded mahaller haric-i ez sGret olarak olarak57 
yapılması elzem aldığı beyan kılınmış ve mahall-i 
mezkfir ne mikdar mesarifle husfil-pezir olacağı dahi 
pusula-i mezkfirda gösterildiği üzre mesarifleri hisab 
ve tahmin olındukda cem'an dört bin sekiz yüz elli 
guruşla tesviyesi karar virilrniş başka başka ancak 
bölükbaşı-i merkürnun ifadesine nazaran işbu zuhfir 
iden su yolları ta ' mlr ü termlm olınmadukca 
akdeınce sarf olman ol mikdar akçe heba olacağını 
ifade eylemiş ise de ancak bu maküle zuhGr iden 
ta ' m1ratun evvel-i emrde hak-i pay-ı seni yy elerine 
ifade ve istizanı husfisına vacibe-i zimmet ve 
mukteza-yı me' mfiriyyet-i çakeri bulındığı ecilden 
mahall-i mezkfirun emr ve ta'm!ri muvafık-ı irade-i 

57 "olarak" mükerrerdir. 



İ STANBUL SU KÜLLİY A Tl 

müşirileri buyurıldığı halde müdir-i muma ileyh 
bendeleri ma 'rifetiyle tesviye olmarak vukü' bulacak 
mesarifi ilerüde takdim ideceği keşf-i sanı defteri 
ilave olmmak üzre tesviyesi menut-l re' y-i samileri 
olmağla ol babda ernr ü ferman hazret-i men lehü' l
ernründür. 

Fı 27 S sene [ 1 ]264 [3 Şubat 1 848] 

12-2/67/3 Sultanahmed'deki Çerkez Mehmed Ağa 
vakfına ait çeşmenin bozulan suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Merbutan takdim olman arz-ı halde muharrer 
İstanbul'da Esb meydanı kurbında kain Çerkes 
Mehmed Ağa vakfından çeşmeye cari ma-i leziz 
tarikı harab aldığından keşfi zımnında sactır olan 
ferman-ı samilerine imtisi'Hen savb-ı çakeriden 
erbab-ı vuküf kulları irsaliyle keşf ü mu 'ayene 
itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim 
kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Fı 7 C sene [ 1 ]263 [22 Mayıs 1 847] 

Çeşme-i mezkurun mahall-i müfrezi Acıçeşme 
kurbında kain ana mesleğinden olup meslek-i 
mezkurdan çeşme-i mezkfirun hazinesine gelinceye 
kadar mefruş altı üzerine borılan külliyyen harab 
olarak atik borılannun ba ' zılan dahi telef ve zayi ' 
olrnış aldığından ol vechile atik borılannun mevcudı 
fesh birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı 
zebaneleri yedirme sargılı altı üzerine kurşun bon 
tecdidi ve bir mikdar mevcfid lağrnı çamur ile 
memlu olmış aldığından lağm-ı mezkurun tahliyesi: 

Borı tecdidi: 
TUlen 
Hi sa b 
1 80 

Bo n 
99 Aded 
29 Fı 
287 1 Guruş 
Lağm tahliyesi :  

22 1 

12-2/67/2b 

12-2167/Ja 
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12-2167/Jb 

Tfilen 
His ab 
40 
5 Fi 
200 Guruş 

MerbOtan takdim alınan arz-ı halde muharrer 
İstanbul'da Esb meydanı kurbında kain Çerkes 
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' "" '  Çeşme-i mezkOrun mahall-i müfrezi Acıçeşme 
kurbında kain ana mesleğinden olup meslek-i 
mezkOrdan çeşme-i mezkOrun hazinesine gelinceye 
değin mefrOş altı üzerine borılan külliyyen harab 
olarak atik barılarınun ba 'zıları dahi telef ve zayi ' 

12-2167/Jc almış aldığından ol vechile atik borılannun mevcOdı 
..., ..;.;; .. .ov.,.�.: ıı<.:.. :ı:..:- -:- 1 #...ı� ı.:. .  -...ı' • ...ı �, :.ıY ;r .. :,j : \b_,.. fesh birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı 
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......:.-- • .;(. : ::-�: .. ı;··��.>. " �-.. .:-· ..; .... J ..;.;i "� ... ·"'�-·;..;.;;_, ��-"��� tecdidi ve bir mikdar mevcOd lağrnı çamur ile 
� ��,.:;·"ı• .ı::r memlO aldığından lağm-ı mezkOrun tahliyesi: 

Borı tecdidi: 
TOlen 
His ab 
1 80 

B on 
99 Aded 
29 Fi 
287 1 Guruş 

Lağm tahliyesi: 
TOlen 
His ab 
40 
5 Fi 
200 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Çeşme-i mezkfirun hazinesi derfinına lökün kalayı 
talasıyla bir aded darb lülesi ve bir aded yularlı 
maslak tecdidi mesarifi: 
175 Guruş 

Borı üzerinden fersfide olacak kaldırım tecdidi : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
1 80 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
270 
0.5 Fi 
1 35 Guruş 

HammiHiyye ve nakliyyesi :  
338 Guruş 

Cem' an yekfin: 
37 1 9  
0200 Atik kurşun balıası kıyye 80 fi 2.5 
35 19  Guruş 

Sactır olan ferman-ı samllerine bi' l-imtisal tarik-ı 
mezkfirun keyfiyyeti içün savb-ı çakeriden erbab-ı 
vuküf kulları irsaliyle keşf ü mu 'ayene itdirilerek 
işbu tanzim kılınan defterün evsaf ve eşkilline 
nazaran meclisce fiatı vaz ' ve ol vechile his ab 
olmarak gayr-i ez balıa-i atik kurşun cem'an 
mesarif-i inşaiyyesi üç bin beş yüz on dokuz guruşa 
reside oldığı muhat-ı ilm-i devletleri buyurıldukda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i katib 
Bende-i kurşuncıbaşı 
Bende-i müdir-i ebniye-i hassa 
Bende-i nazır-ı ab 
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12-216811 Beyoğlu kışiası suyollarının bozulan 
kısımlarının tamirat masrafına dair. 

Beğoğlı kışla-i hümayumna can ma-ı leziz 
tanklarınun ta'mir ü tecdidi bir kıt 'a suretle Ta'mirat 
me'mun sabık Hacı Şükri Ağa'ya ihale buyurılrnış 
ise de muma ileyhün infisalinden dolayı bed' 
olınmayup bes-mande(?) kalmış oldığından sactır 
olan ferman-ı allleri mucebince tekrar keşfi 
mucebince hulefamuzdan Aziz Efendi irsaliyle 
mu 'ayene ve misaha o lınarak mikdar ve mesarifini 
mübeyyin terkım olman defteridür. 

Fı 7 N sene [ 1 ]263 [20 Ağustos 1 847] 

Ermeni maşatlığı tarafında kain terazudan kışla-i 
mezkur derunına gelince mefruş dört üzerine kurşun 
borılan mürur-ı zernan ile fena-pezir oldığından atık 
borılan külliyyen fesh birle müceddeden hafr-ı 
hendek ile tahtı yasdıklı zebaneleri yedirme sargılı 
üzeri tuğladan harpuştalı kadimi vechile kurşun 
borılar tecdidi: 

Terazudan kışlaya kadar dört üzerine kurşun borı 
ferşi : 
Kıta'at 
1 38 Aded 
50 Fı 
6900 Guruş 

Diğer mevcud tarikun üç üzerine harab olrnış kurşun 
borılan tebdili: 
1 2  Aded 
75 Fı 
900 Guruş 

Helalara cari tarikun altı üzerine harab olmış borılan 
tebdili :  
1 5  Aded 
29 Fı 
435 Guruş 

Mahall-i mezkurda beş üzerine borı ferşi : 
5 Aded 
34 Fı 
170 Guruş 

Helalara noksan maslak ve yular(?) vaz ' ı :  
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M aslak 
45 Aded 
3 Fı 
1 35 Guruş 

Bo n 
15  Aded 
3 Fı 
45 Guruş 

MevcGd üç üzerine kurşun borılannun ba 'zan 
ta'miri : 
Hi sa b 
272 
4 Fı 
1088 Guruş 

Terazı1-yı mezkfir balasına bir aded müceddeden 
mermer tekne vaz' ı :  
Aded Beheri Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
6 1 8  1 8  1 8  
200 Guruş 

Zikr alınan terazGlarına seng-i halis harcile tuğladan 
doldurması :  
Kadden 
His ab 
1 8  
1 0  Fı 
1 80 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
949 Guruş 

Yekün 
10458 
02000 Atik kurşun balıası kıyye 800 fi 2.5 
8458 Guruş 

12-2/69/1 Atik Ali Paşa 'da Emin Sinan 
mahallesindeki çeşmenin bozulan suyollarının 
tamirat masrafına dair. 

MerbGtan takdim olman arz-ı halde muharrer Atik 
Ali Paşa kurbında Emin Sinan mahallesinde kain 
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çeşme suyaHannun (silik) terkim olman keşf-i evvel 
defteri dür. 

Fi 22 Ş sene [ ı ]264 [24 Temmuz ı 848] 

Çeşme-i mezkfira cari ma-i lezizün mahall-i müfrezi 
Çenberli dikilitaş karavulhanesi kurbında 
Divanyalı'nda meslekden olup meslek-i mezkfirdan 
Sa 'id Efendi konağınun kapusı önünde mesleğine 
gelinceye değin tarik-ı mezkfirdan lağmcı vasıtasıyla 
ba'zan baca küşad itdirilerek re' yü ' l-ayn bi ' l
müşahede kadimen mefrfiş olan altı üzerine kurşun 
borılannun isti 'mali mümkin olup fakat sargılarında 
ba 'zan fenalık aldığından cari olan su yı kfunilen 
meslek-i mezkfira icra kılınamayup nısf mikdan 
telef olmakda bulındığından iki arşun umkında 
yarma hendek ile zebane malıallerine yedirme 
sarılarak mevcfid borılarun ta 'miri : 

Tfilen 
His ab 
60 
3 Fi 
ı 80 Guruş 

Hafriyyesi: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
60 ı 

1 .5 
( . . .  ) 
90 

Kadden 
His ab 
ı 

Salifü'z-zikr efendi konağınun kapusı önünde 
meslekden çeşme-i mezkfir hazinesine gelinceye 
kadar kezalik baca küşadıyla tarik-ı mezkfir bi ' l
müşahede mefrfiş barıları fena-pezir olup ta 'mir 
kabUl itmeyeceğinden atik barıları fesh birle tahtı 
yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı zebane mahalleri 
yedirme ve ip sargılı kadimi vechile altı üzerine 
kurşun barılarınun tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
55 

B on 
30 Aded 
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29 Fi 
870 Guruş 

Bi ' l-icab olacak taş-ı mevcı1d kaldırım tecdidi : 

Tı1len 
His ab 
1 15 
ı Fi 
1 15 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
Guruş 
(boş) 

Cem' an yekün: 
1 380 
0 125 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atık kurşun 
balıası kıyye 50 fi 2.5 
1 255 

12-2/69/2 Suyolcu esnafına ait orta akçesinin 
miktanna dair. 

Suyolcı esnafınun orta akçesinün mikdan. 
Sene [ 12]59 [2 Şubat 1 843-21 Ocak 1 844] ba tahvil. 

Yedikulleli İbrahim Usta:500 Guruş 
Kumkapulı nişancı ustası Hacı Ahmed Ağa:500 
Guruş 
Fatih serbölüği Memiş Ağa:500 Guruş 
Beğlik ustası Hüseyin Ağa:500 Guruş 
Gedik Paşalı Rızalı(?) Efendi :500 Guruş 
Beğlik ustası Hacı Hüseyin Ağa mahdı1mı Tahsin 
Efendi:500 Guruş 
Eyyı1b serbölüği İzzet Ağa mahdı1mı Salim 
Efendi:500 Guruş 
Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa:500 Guruş 
İstanbul ağası suyolcısı Müstevfa(?) Mehmed 
Usta:500 Guruş 
Çukurçeşme suyolcısı Hüseyin Efendi:500 Guruş 
Aksaray suyolcısı Münib Usta:500 Guruş 
Taksim bölükbaşısı Hasan Efendi:500 Guruş 
Kırkçeşme'de Hacı Süleyman Ağa:500 Guruş 
Sultan Ahmedli Hasan Ağa:500 Guruş 
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Ahurkapulı Süleyman Ağa:SOO Guruş 
Mekteb-i Tıbbiyye suyalcısı Hasan Usta İbrahim 
Usta:SOO Guruş 
Suyakızade Mehmed Efendi :SOO Guruş 
Turunçlı suyalcısı Raif Ağa:SOO Guruş 
Köprili suyalcısı All Usta:500 Guruş 
Tapkapu suyalcısı Hacı Ömer Ağa:SOO Guruş 
Fatih serbölüği Ömer Ağa:SOO Guruş 
Hekimağlı ustası Hacı Mehmed:500 Guruş 
Süleymaniyye serbölüği Muhtar Efendi :SOO Guruş 
Tahtakal 'a suyalcısı Hafız Efendi :SOO Guruş 
Mahmud Paşa suyalcısı Osman Usta:500 Guruş 
Yenicami ' suyalcısı Halll Usta: SOO Guruş 
Ayvansaray suyalcısı Edhem Usta:500 Guruş 
Hekimağlı suyalcısı All Usta:500 Guruş 
Laleli suyalcısı Hafız All Efendi :500 Guruş 
Yedikulle suyalcısı Mehmed Usta: 1764 Guruş 

Cem' an yekun: 
1 6264 Guruş 
Kisesi altışar guruş faiz ile başka başka tahvilleri 
mahfGzdur. 

12-217011 İstanbul'daki hamamZara Kırkçeşme ve 
Halkalı sularından bağlanan suların miktarlarına 
dair. 

Kırkçeşme ve Halkalı ta 'bir alınur ma-i lezizden 
Astane-i devlet-aşiyanede kain suları icra kılınan ""Y/r:. . . · - ."" i: u hammamlarun mikdar ve masuraları : --P":":'" . · 

Sene [ 1 ]260 [22 Ocak 1 844-9 Ocak 1 845] 

[Derkenar] Vakfı suyından idaresi. 
Mahmud Paşa hammamı : (baş) 
Halkalı. 

� [Derkenar] Kezalik vakfı suyından idare. 
Zencidikuyu harnmaını masura aded: (baş) 
Halkalı . 

[Derkenar] Halkalı Mahmud Paşa suyından idüği . 
[Derkenar] Kırkçeşme suyından dört masuranun iki 
masurasını Nişancı hammarnma füruht iderek iki 
masura uhdelerinde kaldığı ve bu dahi tahkfk 
alınacağı. 
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İbrahim Paşa harnmaını masura aded: ı 

[Der kenar] Vakfı su yından idare. 
Dökmeciler harnmaını masura aded: (boş) 
Halka lı . 

Koca Mustafa Paşa harnmaını masura aded: (boş) 

[Der kenar] M 
Çukurçeşme'de Kadiasker harnmaını masura aded:8 

[Der kenar] M 
Sarıgüzel harnmaını masura aded:4 

[Derkenar] M 
Hace Paşa harnmaını masura aded: 8  

Hacı Evhad harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Bundan ma'ada Mihrimah vakfından 
idare. 
Edirnekapusı harnmaını masura aded:2 Bayezid+2 
Süleymaniyye=4 

[Derkenar] M 
Çardaklı harnmaını masura aded:2+2 

[Der kenar] M 
Salmatomruk civarında Sultan harnmaını masura 
aded: 2 

Çinilihammam masura aded: 8  

[Derkenar] M 
[Derkenar] Eyyı1b'da. 
Eski Y enihammam masura aded:4 Kırkçeşme'dür 

[Der kenar] M 
Türbe harnmaını masura aded: 8 

[Der kenar] M 
Çömlekciler harnmaını masura aded:4 

Yalı harnmaını çuvaldız aded: ı masura aded:0.5 

[Der kenar] M 
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[Derkenar] Nama'lı1m 
[Der kenar] Y atağan katmasınun fazlasından 
Kırkçeşme suyından idüği. 
Ayvansaray hammarın masura aded:2 

[Der kenar] M 
Arahacılar hammarın masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Der kenar] Timarda mukayyed. 
Hançerli harnınarın masura aded:2 

[Der kenar] M 
Balat harnınarın masura aded:4+4 

Terkin Cild-i evvelde bin yüz yetmiş beş tarihinde 
bir buçuk masuradur ( . . .  ) .  
[Der kenar] Akarata tebdil. 
Fener harnınarın masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Terkin] 1 2 1 1 tarihinde eski defterde keyfiyyeti 
mukayyeddür. 
Havzlı hammarın masura aded:2+2 

[Derkenar] Bundan ma'ada mezbı1run çeşmesine 
dört masura su cari olup lülesi burma olarak ziyadesi 
yine hammama cari idüği. 
Küçük Mustafa Paşa hammarın masura ad ed: 1 + 3 

[Der kenar] Salih Beğ'ün evi kurbın da çeşmenün iki 
masura suyı olup ( . . .  ) suyı mezbı1r hammarınna. 
[Derkenar] Kapan-ı dakik civannda. 
Bostan hammarın masura aded:2+2 

[Derkenar] M 
Azablar hammarın masura aded: 8  

[Der kenar] M 
[Derkenar] Nama' lı1m. 
Kadi çeşmesinde Yenihammam masura aded:4 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Cild-i evvel defterinde mukayyeddür. 
[Derkenar] Bundan ma'ada merhum Haydar Paşa 
medresesi bina olman yeni çeşmenün iki masura(?) 
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suyı olup lülesi burma aldığından ziyactesi yıne 
harnınama cad. 
Haydar Paşa harnmaını çuvaldız aded:3 masura 
aded:3  

[Der kenar] M 
[Der kenar] Kadi çeşmesınun sekiz masura su yı 
olup lülesi burma aldığından ziyadesi harnmam-ı 
mezbfira cad idüği. 
[Der kenar] Mühhedim. 
Müfti harnmaını masura aded: (boş) 

[Der kenar] M 
Tahtakal 'a harnmaını masura aded: 12  

[Der kenar] M 
Alacahammam masura aded: 8  

[Der kenar] M 
Haseki harnmaını masura aded:8  

[Der kenar] Kırmızı tahdr defterinde 1 226 tarihinde 
iki masuradan mütecaviz ma-i leziz harnınarn 
temessükinde mukayyed aldığından temessükinün 
celbi lazım geleceği. 
Acımaslak harnmaını masura aded:3  

[Der kenar] M 
Ayasofya harnmaını masura aded: 8  

[Derkenar] M 
[Der kenar] Kurbın da çeşmenün dört masura 
suyınun fazlası hammarn-ı mezbfira. 
İshak Paşa harnmaını masura aded:4 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Hammarn-ı mezbfirun Helvacıbaşı 
İskender Ağa mahallesinde vakı ' çeşmenün iki 
masura suyından bir masurası hammarn-ı mezbfira 
cari olup Şifa çeşmesinden vakf çeşmeye kadar 
iktiza iden harnınarn ta 'miri hammarn-ı mezbfir 
müste'cirinden ifa olmmak üzre 1 1 8 1 (?) tarihinde 
afık cild-i sanı defterinde mukayyed olup kusfinnun 
dahi kaydına nazar alınacağı. 
Kurıbalık harnmaını masura aded:4 

[Der kenar] M 

12-2170/lb 
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[Derkenar] Nama'lfim 
Timurkapu'da Küçük Ağa harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Hammarn-ı mezbfir suyı fi l l  Ra sene 
1227 tarıhinde Mustafa Nedb ve Mehmed Es 'ad 
üzerinde ocak defterinde mukayyeddür masura 
aded:2  
Kadırga limanı harnmaını masura aded:2+2 

[Der kenar] M 
Gedik Paşa hammanu masura aded:8 

Tatlıkuyu kurbında İmam harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Ma-i mezburun iki masurası bin iki yüz 
elli beş tarıhinde defter-i cedide ve yarım masurası 
bin yüz yiğirmi beş tarihiyle atik cild-i evvelün 
Valide suyı i başında Koyun deresinde katması 
o ldığı . 
Nişancı harnmaını masura aded:2.5 

[Der kenar] M 
[Terkin] Bundan ma'ada yine Kırkçeşme suyından 
suyı olup fakat mikdan ma'lfim olmadığı. 
[Derkenar] Kumkapu civarında. 
Havzlı harnmaını masura aded:3 .5 .  
Kırkçeşme. 

[Der kenar] M 
Sultan Bayezid harnmaını masura aded: 8 
Kırkçeşme+4 Halkalı Beğlik=12  

[Der kenar] Tomarda mukayyeddür. 
[Der kenar] Münhedim. 
Zindandelen harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Harnmam-ı mezkur arsasına ınşa 
eyledükleri menziline yarım masura ki cem'an dört 
masura olmağla şerh virildi. 
Yenikapu haricinde Yalı harnınarnı masura aded:3 .5 

[Der kenar] Bin iki yüz otuz bir tarihinde tabi ' - i  
ocak kırmızı su defterinde Fatıma ve Mehmed Emin 
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uhdelerinde olarak mukayyed olan dört masura 
suyun muahharan fürGhtı keyfiyyeti tahkik olınması. 
MirahGr harnmaını masura aded: 1+3=4 

[Terkin] Çukurçeşme hıdmetindedür. 
[Derkenar] Küçükhazar dahilinde. 
Hacı Kadın harnmaını masura aded:2+ 1=3 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Harnmam-ı mezbGrun mutasarrıfı on iki 
masura suyı oldığını ve vakf defterlerinde mukayyed 
idüğini ifade eylediği. 
Kızlarağası harnmaını masura ade d: 8 

Aksaray harnmaını maslağına masura aded:4+4 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Aksaray. 
Horhor harnmaını masura aded:4 

[Derkenar] Taşkassab civan. 
Tevekkül hammaım masura aded:3  

[Der kenar] B undan ma'  ada Cerrah Paşa cami '-i 
şerifi fazlasından dahi suyı oldığı ve bin yiğirmi 
tarihinde atik cild-i sani defterinde katması dahi 
mukkayyeddür. 
[Derkenar] Atik cild-i evvel defterinde 1 0 1 8  
tarihinde mukayyed idüği . 
Cerrah Paşa harnmaını masura aded:2+2=4 

[Derkenar] Nama'lilm. 
[Derkenar] Fatih Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün vakf-ı celileleri musakkafatından üç 
masura ma-i leziz ile Bostan harnmaını dimeğle 
ma 'rGf bir bab hammarnun temessüki derGnında fi 3 
S sene 1248 tarihinde mukayyed idüği ( . . . ) . 
Haseki civarında Bostan harnmaını masura aded:3  

[Derkenar] Küçük i lm ü haber defterinde fi 19  
Receb sene [ 1 ]239 tarihiyle Başmuhasebe'den vürfıd 
iden ilm ü haber kaydı mastGrdur. 
ÇavGş harnmaını masura aded: ı+ 1=2 

[Der kenar] M 
[Derkeııar] Nama'lfım. 
[Derkeııar] Şehremini ci vannda. 
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Ma'cfincı harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Nama' lfim. 
[Derkenar] Altımermer'de. 
Küçükharnmarnmasura aded: (boş) 

[Der kenar] M 
Samatya'da Hacı Kadın harnınarnı masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Nama' lfim 
Samatya'da Ağa harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] Hastahaneye alınmış idüği. 
Nakldiş Paşa harnmaını masura aded:2 

[Derkenar] Topkapı civarında. 
Saray harnınarnı masura aded:2 

[Derkenar] Cild-i evvel defterinde bin yüz kırk beş 
senesinde altı masura bir çuvaldız suyınun tahkiki 
lazım gelür. 
Çelebi Mehmed Ağa harnmaını çuvaldız aded:3+ ı 
masura aded:2+ ı 

[Derkenar] M 
[Derkenar] Fatih suyından (silik) mukayyed ise de 
diğer suyı (silik) tarafından tahkik alınacağı. 
Karaman harnmaını masura aded: 1 +3=4 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Harnmam-ı mezbfira (silik) sulan 
mukayyed ise de (silik) layıkıyla ma ' lfim 
olamadığından (silik) tarafından tahkik alınacağı. 
Kıztaşı harnmaını masura aded:2 

[Der kenar] Sultan Ahmed kurbın da. 
Araste harnmaını masura aded: 3  
[Der kenar] M 
[Derkenar] Halkalı'dan (kesik) mikdan nama'lfim 
idüği. 
Dikilitaş harnmaını masura aded: ı 

[Der kenar] M 
[Derkenar] (silik) mukayyed idüği . 
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[Terkin] Kadırga limanı harnmaını suyı fi l l  Za 
sene 1227 tarihinde Mustafa Necib ve Mehmed 
Es 'ad üzerinde ocak defterinde mukayyeddür 
masura aded:2 
Küçük Kovacılar harnmaını masura aded:2+2=4 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Hammarn-ı mezkfir bir masura suyı 
oldığını mezkfir Halkalı harnmaını temessükinde 
münderic bulınmış idüği görilmişdür. 
[Derkenar] Pertev Paşa harnmaını namıyla timarda. 
Büyük Kovacılar harnmaını masura aded:2+2=4 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Eski defterde Balıklıhavz'dan Küçükköy 
kurbında Sırıklıçayır'a gelince katmalarda sene 
1 135.  
Küçükpazar harnmaını masura aded:2 

[Derkenar] M 
[Derkenar] Kırkçeşme (silik) Bayezid'den masura 
aded: (silik) 
Ayişe Kadın harnmaını masura aded:4 

[Der kenar] M 
[Terkin] Helvacıbaşı İskender Ağa mahallesinde 
vakı ' çeşmenün iki masura su yından bir masurası 
harnınama cari olup Saka çeşmesinden vakf çeşmeye 
kadar iktiza iden harnınarn ta'miri hammarn-ı 
mezbfir müste'cirinden ifa olmmak üzre. 
Ditab(?) harnmaını masura aded:4 
[Derkenar] M 
[Der kenar] Kurbın da çeşmenün altı masura su yı 
olup fazlası hammarn-ı mezbfira cari. 
Kesmekaya'da Sultan harnınarnı masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Sultan Bayezid su yından olup Mehmed 
Ağa cami' -i şerifi su yından idaresi. 
Çiharşenbih'de Mehmed Ağa harnınarnı masura 
aded:4 
Halkalı. 

[Der kenar] M 
[Derkenar] Na ma'lfim. 
[Derkenar] Cild-i evvel defterinde mikdan ma'lfim 
olmayarak Cebeci köyi sınunnda hasıl suyını 

12-2/70/ld 
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Hüseyin Paşa kerimesi A.yişe Hanım namıyla 13 Za 
sene [ 1 ] 138  tarihiyle Süleymaniyye'de hammarnma 
icrası mukayyeddür. 
[Derkenar] Fatih vakfı suyı fazlasından. 
Öriciler harnmaını masura aded:2 Halkalı 
katmadan(?)+ 2 Bayezid'den=4 

Edirnekapu civarında Zendrlikuyu hammarnma cari 
masura aded:2 

[Der kenar] M 
[Der kenar] Vezneciler ci vannda Acemoğlı. 
Atık Dikimhane harnmaını masura aded:2 
Süleymaniyye Halkalı+2 Kırkçeşme=4 

[Der kenar] M 
[Der kenar] Siyavı1ş Paşa sarayınun Beğlik iki 
masura suyı olup el-yevm harnınama cari. 
V ezneciler harnmaını masura aded:2 
H alkalı .  

[Der kenar] M 
[Derkenar] Beğlik suyından üç masura dahi suyı 
olup Kırkçeşme'ye ve harnmam-ı mezbura cari. 
Yeni harnmaını masura aded: 1 8 Kırkçeşme-6 
Ta'yin-i yevınlsi(?)=12  

[Derkenar] Aksaray civarında. 
Sofılar harnmaını masura aded:2+2=4 

Ahurkapu civarında Akbıyık hammarnma cari 
masura aded:2 

[Derkenar] Fener kurbın da Ragıb Mehmed Paşa 
vakfından olup ziyadesi vakfından. 
Balat'da Tahtaminare harnmaını masura aded: ı+ ı= 2 
[Derkenar] Ayvansaray haricinde. 
[Derkenar] Ocak defterindedür. 
Yalı harnmaını der Davı1d Paşa masura aded:2 

[Derkenar] Nama' lı1m. 
[Derkenar] Hekimoğlı .  
Merkez harnınarnı masura aded: ı 
Halkal ı. 

Alaca mahalle civarında Sultan hammarnma cari 
masura aded:2+2=4 
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[Terkin] Havzlı harnınarn suyından geçmişdür. 
[Terkin] Küçükpazar civarında Hacı Kadın 
harnmaını masura aded:2 
Kırkçeşme. 

İşbu hammamlarun ekserisinün mikdar-ı masuraları 
bin yüz yiğirmi yedi senesinde taksimlerde mevcüd 
bulınan sudan tevzi' olınup tanzim olınan tomar 
mücebince olmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 27 Z sene [ 1 ]260 [7 Ocak 1 845] 
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12-217111 Edirnekapı 'da Koyun emini vakfıııa ait 12-217111 
Çeşmenin bozulan suyolunun tamirat masraifına ""'" ' �·/ · , . . 
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Edirnekapusı kurbında Emin-i ganem vakfından 
çeşmeye cari ma-i leziz tarikı keşfi : 

Sene [ 12]63 [20 Aralık 1 846- 9 Aralık 1 847] 

Edirnekapusı civarında hisar kurbında ana 
mesleğinden çeşme-i mezkür hazinesine gelinceye 
kadar kadimen mefrGş olan beş üzerine borılan 
harab aldığından tecdidi : 
Tülen 
His ab 
1 80 

B on 
1 00 Ade d 
34 Fı 
3400 Guruş 

Meslek-i mezkür timur kapak ve çarçübe ma'a kilid 
tanzimi: 
100 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
270 
0.5 Fı 
1 35 Guruş 

r::-.i: 
- 44(1 .. 
�� .. 
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Nakliyye: 
365 Guruş 

Cem'an yekün: 
3998 
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0375 Atik kurşun kıyye 150 fi 2.5 
3623 Guruş 

12-217112 Yedikule civanndaki Şeykülislam Veli 
Efendi çeşmesinin bozulan suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Şeyhülislam-ı esbak merhum Vell Efendi vakfından 
Y edikulle haricinde ve Dörtyol ağzı nam mahallde 
çeşmeye cari ma-i leziz tarikı mürur-ı ezrnine ile 
harab aldığından mu 'ayene olmdığı vechile 
mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Sene [ 1 2]63 [20 Aralık 1 846- 9 Aralık 1 847] 

Çeşme-i mezkfirun Küçükbalıklı nam mahallde 
menba'ı olup menba'-ı mezkfirdan Kızlarağası 
bağçesi derlinında lağm ağzına gelince münhedim 
olan lağrnınun kadirni üzre inşası ve ca be ca baca 
küşadıyla lağm-ı mezkfi[ru]n tahliyesi : 

İşbu lağm derfinına girilüp layıkıyla mu 'ayene ve 
misaha olmamadığından ber veeh-i tahmin elli arşun 
tfilında vaz ' alınmış ise de hin-i tesviyesinde 
anlaşılacağı. 

Münhedim mahalli :  
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
50 ı 15  

25 Fı 
1250 Guruş 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
1 60 
5 Fı 
800 Guruş 
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Baca küşadı : 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

2 2 

Terbi'an 
Hi sa b 
60 
2 Fi 
120 Guruş 

Bacası: 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

2 2 

Terbi'an 
His ab 
120 
4 Fi 
480 Guruş 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 5 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 1 5  

Mezkfir lağm ağzından Rum milletinün atik 
İspitaliya önündeki vakf-ı mezkfirdan diğer çeşmeye 
gelinceye kadar mefrfiş olan altı pulluk künkleri 
harab olup tecdide muhtac bulındığından derfinı 
kalaylı kır harpuştalı kadimi üzre altı pulluk 
künklerinün tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
220 

Künki 
550 Aded 
3 .5  Fi 
1 925 Guruş 

Zikr olman çeşmeden istid'a olman Dörtyol ağzında 
çeşmeye gelince kadimen mefrfiş olan beş üzerine 
borılan ta 'mire muhtac bulındığından ziyade 
harabınun tecdidi ve ma'adasınun yarma hendek ile 
zebane malıallerine yedirme ve ip sarılarak ca be ca 
ta 'rniri: 
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Tecdidi : 
Kıta'at 
1 5  Aded 
32 Fi 
480 Guruş 

Ta 'mir mahalli : 
TUlen 
His ab 
1 60 
4 Fi 
560 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Kaldının tecdidi : 
Terbi'an 
His ab 
200 
2 Fi 
400 Guruş 

Hammali yy esi: 
600 Guruş 

Cem'an yekun 
6605 Guruş 
Şeyhülislam-ı esbak merhum Veli Efendi vakfından 
Y edikulle haricinde Dörtyol ağzı nam mahallde 
çeşmeye cari ma-i leziz tarikı muhtac-ı ta 'mir 
bulındığından tesviyesi hususı ahalisi tarafından ba 
arz-ı hal istid'a  olmmakdan naşi sactır olan ferman-ı 
alilerine imtisalen meclis me' muranı ta'yiniyle 
lede' l-mu'ayene fi ' l-hakika istid'a olmdığı vechile 
tarik-ı mezkur müşrif-i harab olup ta'mir ü tecdide 
muhtac bulındığı anlaşılarak ol vechile keşf ü 
misaha birle işbu tanzim olınan defterün esamisi 
zirlerine meclisce vaz '-ı fiat olınarak lede' l-hisab 
ber muceb-i zir yekun-ı mesarif-i ta 'miriyyesi altı 
bin altı yüz beş guruş masrafla vücuda geleceği 
anlaşılmış olmağla bu suretde mezkur soyollarınun 
muharrerü' l-mikdar masrafla tesviyesi muvafık-ı 
emr ü irade-i aliyyeleri boyunldığı halde mesarif 
mikdar-ı mezkurı tecavüz itmernek üzre işbu keşf 
defterinün kalemine bi' l-kayd me'mur buyurılacak 
bendeleri yedine mübaşeretinün tastir ve i ' tası lazım 
geleceği rehin-i ilm-i alileri buyurıldukda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 
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12-2/72/1 Topçular köyündeki çeşmenin bozulan 
suyolunun tamirat masrafıııa dair. 

DerOn-ı istid 'ada muharrer merhum Paşam(?) 
sahibü' l-hayrun bina ve inşasına muvaffak oldığı 
Topcılar karyesinde kain çeşmesine cari ma-i leziz 
tarikı muhtac-ı ta 'mir aldığından keşfi zımnında 
sactır olan ferman-ı samilerine bi' l-imtisal taraf-ı 
çakeriden erbab-ı vuküf kullan irsaliyle keşf ü 
mu 'ayene itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
keşf-i evvel defteridür. 

Fı 27 Ra sene [ 1 2]63 [ 1 5  Mart 1 847] 

Çeşme-i mezkfirun Rami çiftliği önünde Ta'limhane 
meydanında menba' lağmı derfinında mefrfiş 
Arnabud künkleri harab aldığından kadirni vechile 
künklerinün tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
3 Fi 
750 Guruş 

Malıall-i mezkfirda lağm ağzından iki arşun umkında 
yarma hendek i le savak lağmı küşadı ve lağm-ı 
mezkı1r ağzına bir ad ed meslek inşası: 

Savak lağmı: 
TGlani 
His ab 
40 
2 Fı 
80 Guruş 

Meslek inşası : 
Aded Beheri 

Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

2 1 .5 1 .5 2.5 

Terbi'an 
Hisab 
5 Aded 
20 Fi 
100 Guruş 
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Karye-i mezkur verasında bağ önünde terazildan 
samancı mağazası köşesine gelinceye kadar yatak 
mahallinde mefrfiş Arnabud künkleri harab 
aldığından iki arşun umkında hendek küşadıyla 
kadimi vechile künklerinün tecdidi ve bir aded 
terazil-yı ab inşası: 

Künk tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
223 

Künki 
567 Aded 
=3.=5 ____ .Fı 
l 970.SS8 Guruş 

Terazil-yı ab inşası: 
Aded Tfilen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
ı 1 .5 1 .5 4 

Terbi'an 
His ab 
8 
25 Fı 
200 Guruş 

Zikr olman s amancı köşesinden karye-i mezkfir 
derlinında lağm ağzına gelinceye değin kezalik 
mefruş Amahud künkleri harab aldığından kadimi 
vechile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
235 

Künk 
587 Aded 
3 .5 Fı 
2054.5 Guruş 

Lağm-ı mezkfir ağzından karye-i mezkur derilmnda 
muytab dükkanı önüne gelinceye kadar mefruş altı 
üzerine borılan harab aldığından atik borılan fesh 

58 1 984.5 



İ STANBUL SU KÜLLiYATI 

olmarak kadirni vechile borılannun tecdidi ve lağm 
derı1nında bir mikdar münhedim divfirı inşası: 

Borı tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
72 

Bo rı 
40 Aded 
29 Fı 
1 160 Guruş 

Münhedim divar inşası : 
Tı1len 
His ab 
30 
10 Fı 
300 Guruş 

Mezkı1r lağm ağzından çeşme-i mezkı1r hazinesine 
gelinceye kadar altı üzerine mefrı1ş borılan harab 
oldığından kadirni vechile borılannun tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
82 

Bo n 
45 Ad ed 
29 Fı 
1 305 Guruş 

Çeşme-i mezkı1run ahşab saçağı harab aldığından 
tecdidi ve mevcı1d hazinesinün üzerinde taş 
döşemeleri harab aldığından malta taşı ilavesiyle 
tecdidi ve hazine-i mezkı1r derı1nına lökün talasıyla 
ta'rniri : 

Saçağı: 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
1 2  2 

Terbi'an 
His ab 
24 
25 Fı 

...._:_.,�.).ıı7:,.;�,_..:.;,.z,,_,e}·� ,.,-�eJ:.-�/JI c:zA,:_.;.;;_,_,..,..,...JU;:..J 
�kıı-;-?..:e, . .  �:,..�j� .... /-'-!-Al :;.�!.1 "���C!IP.P 

.�......,;.; ·�- -
"\ \'ı_ 

----

243 

12-2172/ld 

�..;� -.üb " '  
� --- 'ı. ç'\ � .• '"" <> 



244 

12-2/73/la 

Malta taşı : 
20 Aded 
5 Fi 
100 Guruş 

VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Hazine-i mezkQr derOnına lökün talasıyla ta'miri: 
150 Guruş 

FersOde olacak kaldırım tecdidi : 
TQHinl Arzen 
Hisab Hisab 
4500 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
6750 

375 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
914 Guruş 

Cem'an yekOn: 
10059 
03 12.5 
9746.5 

12-217311 Vezneci/er civarında inşa olunacak su 
terazisi için öngörülen masrafa dair. 

Vezneciler civarında müceddeden inşa olman su 
terazOsı içün mübaya'a olman eşya ve idrat-ı 
arnele-i muhtelife vukü ' bulan mesarifat-ı 
müteferrikasınun defteridür ki ber veeh-i ati zikr 
olınur. 

Fi 2 1  Ra sene [ 12]63 [9 Mart 1 847] 

İcarat-ı taşcı ve dlvarcı :  

Dlvarcı Tanaş 
Eyyam 
1 0  Aded 
12 Fi 
120 Guruş 
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Ni koli 
E yy am 
10  Aded 
120 Guruş 

Taşcı Vasil 
Eyyam 
10 Aded 
120 Guruş 

Lan bo 
E yy am 
10  Aded 
120 Guruş 

Bedros 
Eyyam 
10  Aded 
120 Guruş 

Yorgi 
E yy am 
7 Aded 
84 Guruş 

Ziso 
E yy am 
3 Aded 
36 Guruş 

Cem'an yekfın 
720 Guruş 

İcarat-ı rençberan: 

Lağmcı Hüseyin 
E yy am 
2 Aded 
6 Fi 
12 Guruş 

Ki go 
E yy am 
10  Aded 
60 Guruş 

Yani 

(,<J,-.;�,ı,., d:::' " 4;""" 
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E yy am 
1 0  Aded 
60 Guruş 

Kirkor 
Eyyam 
3 Aded 
1 8  Guruş 

Mardros 
Eyyam 
5 Aded 
30 Guruş 

Cem' an yekfin: 
1 80 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Mübaya 'a olınan kireç: 
Kantar 
65 Aded 
5.5 Fı 
357.5 Guruş 

Bakır karyesinden mübaya'a olman seng-i küfeki : 
Hi sa b 
1 05 
577.5 Guruş 

Taş nakliyyesiyçün ücret-i araba: 
2 1  Aded 
1 5  Fı 
3 15 Guruş 

Kurnkapu'daki sergiden mübaya'a olınan beğlik 
tuğlası: 
1200 Aded 
84 Guruş 

Horasan: 
Küfe 
200 Aded 
1 .75 
350 Guruş 

Cem'an yekfin: 
1 684 Guruş 
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Mesarifat 
075 Tuğla ve horasan nakliyyesiyçün ücret-i 
merkeb 
035 Kireç nakliyyesi 
010  Kettan çöp(?) kıyye 10  fi 40 
007 Ağaç kürek aded 2 küfe aded 1 
008 Mismar tahta ve zaga(?) kıyye 3 
1 35 Guruş 

Cem'an yekün: 
27 19  Guruş 
Cem'an yekün: 
27 19  Ber müceb-i bala 
2995 .5 Diğer defter mücebince 
5709.5 
0 125 Atık kurşun balıası 
5584.5 Guruş 

12-217411 Cihangir'de Beziran (Perizad) Hatun 
mahallesindeki çeşmenin bozulan suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

Merbiltan takdim olınan arz-ı halde muharrer 
Cihangir kurbın da Beziran59 Hatlin mahallesinde kain 
çeşme mukaddema harikde muhterik olup ebniyesi 
ta 'mir alınmış ise de suyolı haı·ab olup vakt-i sayfda 
suyı munkatı ' aldığından mu 'ayene olmdığı vechile 
mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Fı sene [ 1 2]62 [3 1 Aralık 1 845- 1 9  Aralık 1 846] 

Çeşrrıe-i mezkürun mahal l-i müfrezi olan Sormagir 
zokağı ağzında Yatakbaşı mesleğinden Cihangir 
mesleğine değin mefrüş Arnabud künkleri harab 
olup tecdide muhtac bulınmış aldığından hafr-ı 
hendek i le tuğla harpuştalı derilm kalaylı kadimi 
vechile Amahud künki tecdidi : 
Tillanı 
His ab 
1 00 

Künki 
250 Aded 
3 .5 Fı 
875 Guruş 

59 Perizad 
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Meslek-i mezkGrdan Alçakd[a]m cami '-i şerifi 
ittisalinde Yatakbaşı mesleğinden ÇavGşzade yokuşı 
başında terazı1ya kadar beş üzerine borılan harab 
olup tecdide muhtac bulınmış aldığından nısf 
mahalline kadar atik borılan fesh alınarak tahtı 
yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı kadimi vechile beş 
üzerine kurşun borılannun tecdidi: 

Tfılen 
His ab 
80 

B on 
45 Ade d 
37 Fı 
1 665 Guruş 

İşbu terfizıldan çeşme-i mezkı1run mesleğine kadar 
mefrı1ş altı üzerine borılan ta 'ınir ü tecdide muhtac 
bulınmış o ldığından borılannun ta 'm ir ü tecdidi : 

Tecdidi : 
1 0  Aded 
32 Fı 
37060 Guruş 

Yarına ta ' mi ri: 
Tı11en 
Hisab 
30 
3 Fı 
90 Guruş 

Meslek-i mezkı1rdan çeşme-i mezkCır hazinesine 
kadar tarik-ı mezbCırun bir mikdan hane tahtında 
kalmış aldığından inşası su 'Cıbetlü olacağından hane 
mahallinden sarf-ı nazarla tarik-ı caddeden tesviyesi 
münasib aldığından altı üzerine müceddeden kurşun 
bo n tecdidi : 
Kıta ' at 
15  Aded 
32 Fı 
480 Guruş 
MevcCıd mesleğine bir aded taş tekne vaz 'ıyla 
terazı1nun ta'miri : 

60 320 
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S emen 
150 Guruş 

Kaldırım tecdidi: 
Tülen Arzen 
Hisab Hisab 
260 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
390 
0.5 Fi 
1 95 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
382 Guruş 
Cem'an yekün: 
4207 
0250 Atik kurşun kıyye 100 fi 2.5 
3957 Guruş 

Çeşme-i mezkı1reye cari ma-i lezizün Ayazma 
bostanı civarında bağ derı1nında menba'ından lağrn 
ağzına ve andan çeşme-i mezkı1reye gelinceye değin 
tarik-ı mezkı1run mevcı1d lağmınun ba'zı mahall i  
münhedim aldığından kadimi üzre inşası ve 
derGnında müterakim çarnunnun tahliyesi ve mefrı1ş 
harab olmış Arnabud künklerinün derı1nı kalaylı kır 
harpuştalı kadimi üzre tecdidi : 

[Derkenar] Ba'de' l-hitam mesarif-i vakı 'ası tahkike 
muhtac idüği. 
Münhedim mahall i :  
Tı11en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
50 ı 1 .5 

Terbi'an 
Hisab 
75 Aded 
25 Fi 
125061 Guruş 

Lağm tathiri : 
Tı1len 

61 1 875 
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His ab 
1 00 
3 Fi 
300 Guruş 

Münhedim mahallinün önünde lağm ağzına gelince 
lağm derlinında Arnabud künki tecdidi :  
TGlen 
His ab 
200 

Künki 
500 Aded 
3 .5 Fi 
1750 Guruş 

Lağm ağzından bağçe derlinında mesleğe gelince 
derGnı kalaylı kır harpuştalı zebaneleri yedirme 
sargılı kezalik Arnabud künki tecdidi: 
TGlen 
His ab 
1 60 

K ün ki 
400 Aded 
3 .5 Fi 
1400 Guruş 

Meslek-i mezklirdan çeşme-i mezkGreye gelince 
yatak mahallinün mefrGş harab olmış Arnabud 
künklerinün tecdidi : 
TGlen 
His ab 
140 

Künki 
350 Aded 
3 .5  Fi 
1225 Guruş 

Kaldının tecdidi : 
TGlen 
His ab 
100 
2 _Fi 
200 Guruş 
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Hammaliyye ve nakliyyesi :  
5 1 2  Guruş 

Cem'an yekı1n: 
(silik) Guruş 

12-217511 Paşabahçe 'deki Sultan Mustafa Han 
vakfına ait cami ve çeşmelere su ileten suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

Boğaziçi'nde İncir karyesi kurbında Paşabağçesi 
nam mahallde kain cami '-i şerif ve çeşmelerine cari 
ma-i leziz tarikınun mesarifatını mübeyyin terkım 
olman keşf-i evvel defteridür. 

Fi 5 L sene [ 1 2]64 [4 Eylül 1 848] 

Deveağlı deresinde menba ' ı  olan mahallde kain bir 
aded Kumluk mesleği inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 2 2 

Terbi'an 
Hisab 
6 
150 Fi 
900 Guruş 

İşbu meslekden dere içinde baş mesleğe kadar 
mefrı1ş olan altı pulluk künkleri külliyyen harab 
aldığından kadimi vechile künklerinün tecdidi: 
TGlani 
His ab 
800 

Künki 
2000 Aded 
4 Fi 
8000 Guruş 

Diğer dere içinde bir aded kebir katmanun lağm 
derı1nı çamur i le memlı1 aldığından yarma hendek ile 
tathiri: 
Tı11en 
His ab 
1 00 

25 1 
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5 Fi 
500 Guruş 

Lağm-ı mezkfir önüne müceddeden bir aded Kumluk 
mesleği inşası: 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 3 2 

Terbi'an 
Hi sa b 
6 
150 Fi 
900 Guruş 

Mahall-i mezkfirda iki aded mevcfid katma önünde 
meslek ta'miri: 
Semen 
1 00 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan Yatakbaşı mesleğine kadar ca 
be ca baca küşadıyla künklerine top çekme ta'miri : 
TGlen 
Hi sa b 
1 80 
ı Fi 
1 80 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun iki aded yatak mahallinde mefrGş 
üç üzerine kurşun borılan ta 'mi re muhtac 
bulındığından zebane malıallerine yedirme sarılarak 
yarma hendek ile ta 'miri: 
Tfilen 
Hisab 
080 
1 80 
260 
4 Fi 
1040 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun kadimen mefrfiş olan eski birerlik 
künkleri harab olup suları telefe cereyan 
eylediğİnden derGnı kalaylı kır harpuştalı kadirni 
üzre harabınun tecdidi ve ma' adasınun yarma 
hendek ile ta 'miri : 
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Tecdid mahall i  
TCılanı 

Ta 'm1r mahalli 

His ab 
080 

100 

200 

100 

200 

080 

000 

000 

Tı1lanı 
His ab 
000 

260 

200 

220 

200 

000 

400 

400 

Küçük yatakbaşı 
mesleği başlarına 
Üçünci meslekden 
dördünci mesleğe 
gelince 
Dördünci meslekden 
beşinci mesleğe 
gelince 
Beşinci meslekden 
altıncı mesleğe gelince 
Altıncı meslekden 
sekizinci mesleğe 
gelince 
Sekizinci meslekden 
dokuzuncı mesleğe 
gelince 
Onuncı meslekden on 
birinci mesleğe gelince 
On birinci meslekden 
on ikinci mesleğe 
gelince 

400 000 On ikinci meslekden 

400 000 

000 400 

ı 560 Guruş 2080 
2.5 

Künki 5200 
3900 Aded 
4.5 Fı 
ı 7550 Guruş 

on üçünci mesleğe 
gelince 
On üçünci meslekden 
on dörd ün ci mesleğe 
gelince 
İ ş  bu mahallde lağm 
derlinında 
Guruş 
Fı 
Guruş 

Katma önünde meslekden Yatakbaşı mesleğine 
kadar ca be ca baca küşadıyla künklerine top çekme 
ta'm1ri : 
Tı11en 
His ab 
ı 8o 
ı Fı 
ı 80 Guruş 
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Arahacı deresinde kain ıskarası harab aldığından 
ıskara-i mezkurun tecdidi : 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 1 .5 ı 

Terbi'an 
His ab 
30 
20 Fi 
600 Guruş 

Çeşmelerün su hazinesi olmayup müceddeden bir 
aded hazine inşasına muhtac aldığından levazımat-ı 
mukteziyyesi tekmil olarak karye-i mezkur derunına 
müceddeden hazine-i ab inşası : 
Tulen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6 5 4 

Terbi'an 
His ab 
30 
200 Fi 
6000 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
4 1 15  Guruş 
Cem 'an yekun: 
45265 Guruş 

Merhum ve mağfı1run leh Sultan Mustafa Han tabe 
serahu hazretlerinün evkafı mülhakatından olup 
Boğaziçi'nde İncir karyesi kurbında Paşabağçesinam 
mahallde soyolları mürur-ı ezmine ile müşrif-i harab 
o ldığından ta 'miri hususı ahalisi tarafından ba arz-ı 
hal istid 'a  olmmakdan naşi keşfi hususına dair sactır 
olan ferman-ı samilerine imtisalen savb-ı çakera
nemüzden erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle bi ' l
mu'ayene fi ' l-hakika istid'a olmdığı vechile tarik-ı 
mezkur eşedd-i ihtiyac ile muhtac-ı ta 'mir olup ve 
suları telefe cereyan i le çeşmeleri mu 'attal kalmış 
idüğinden ahali-i merkümenün su hususında zaruret 
çekmekde olduklarına ve ta'mirat-ı mezkurun 
tesviyesi elzem kabilinden bulındığına binaen ol 
vechile keşf ü misaha birle işbu tanzim kılınan 
defterün esamileri zirine rayicine tatbikan meclisce 



İSTANBUL SU KÜLLİ YA TI 

fiatı vaz ' ve ol vechile hisab olındukda zir-i defter 
yekfinda gösterildiği vechile cem 'an mesarif-i 
tesviyesi kırk beş bin iki yüz altmış beş guruşa 
reslde oldığı muhat-ı ilm-i samileri buyurıldukda 
ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

12-2176/1 Eyüp 'de bulunan İbrahim Paşa, İvaz 
Efendi ve Ragıp Paşa katmalarının tamirat 
masrafına dair. 

Merbfitan takdim olınan pusulada muhan·er oldığı 
üzre Ragıb Paşa merhfimun Kurnkapu kurbında 
hanesine ve Eğrikapu dahilinde İvaz Efendi 
merhfimun cami ' -i şerif ve çeşmesine ve Şehld 
İbrahim Paşa'nun Hace Paşa'da Hobyar mahallesinde 
sebll ve çeşmesine cari ma-i lezlzün haric-i sfirda 
Eyyfib-i Ensarl radıye anhü' l-barl hazretlerinün 
civarında Kırkık harnmaını dimeğle meşhur nam 
mahallde kain ber minval-i muharrer üç aded 
katmanun mecraları harab ve suları ana tarlkına 
ilhak alınmadığından keşfi husfisına dair sadır olan 
ferman-ı samllerine imtisalen savb-ı 
çakeranemüzden erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle 
keşf ü mu 'ayene itdirilerek mikdar-ı mesariflerini 
başka başka terklın olman keşf-i evvel defteridür. 

Fı 24 R sene [ 12]64 [30 Mart 1 848] 

Müşarun ileyh İbrahim Paşa katması mesarifi :  

[Derkenar] İşbu tarlk-ı mezkfirun tesviyesi 
muvafık-ı irade-i müşlrlleri boyunldığı halde 
mesarif-i vakı 'asınun vakf-ı müşarun ileyh -
canibinden i 'tası lazım geleceği. 

Katma-i mezkfirun mevcfid lağmı çamur ile memlG 
o ldığından menba 'ın dan künk mahalline gelinceye 
kadar lağm-ı mezkGrun tathlri ve işbu künk 
mahallinden dahi ana tarlkına i lhak alıncaya kadar 
Arnabud künkleri harab aldığından kadlmi vechile 
kır harpuştalı levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak 
tecdldi : 

Lağm tathlri : 
TGlen 
His ab 
100 
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5 Fı 
500 Guruş 

Künk tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
1 80 
Künki 
450 Aded 
3 Fı 
1350 Guruş 

Nakliyyesi: 
1 85 Guruş 

Cem'an yekün: 
2035 Guruş 

Müma ileyh İ vaz Efendi katması mesarifi : 

[Derkenar] B u dahi. 
Katma-i mezkürun mevcud lağmı kezalik çamur ile 
memlu aldığından menba 'ından künk mahalline 
kadar tatlıiri ve künk mahallinden dahi ana tarikına 
ilave alıncaya kadar altı pulluk künkleri harab 
aldığından iki arşun urnkında hendek küşadıyla 
kadimi vechile altı pulluk künk tecdidi : 

Lağm tatlıiri: 
Tülen 
His ab 
60 
5 Fı 
300 Guruş 

Künk tecdidi: 
Tülen 
His ab 
1 20 

Künki 
300 Aded 
=-5 __ Fi ma'a hafriyye 
1500 Guruş 

Nakliyyesi :  
1 80 Guruş 
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Cem'an yekün: 
1 980 Guruş 

Müşarun ileyh Ragıb Paşa merhümun katması 
mesarifi: 

[Der kenar] İş bu katmadan h asıl olan sudan bir 
masura Kumkapu'da Nerdübanlı kenise'ye ve yarım 
masura mahall-i mezkürda Yosefaki hanesine ve 
yarım masurası dahi müşarun ileyh Ragıb Paşa 
hanesinün el-yevm mutasarrıfı zimmi uhdesinde 
olarak cem'an iki masura ma-i lezizün 
mutasarrıflarından lazım geleceği. 

Katma-i mezkürun mevcüd lağmı çamur ile memlü 
o ldığından emsali misillü menba 'ın dan künk 
mahalline gelinceye kadar tatlıiri ve işbu künk 
mahallinden ana lağmına i lhak alıncaya kadar 
mefrüş Arnabud künkleri harab aldığından kadimi 
vechile Arnabud künki tecdidi : 

Lağm tathiri : 
Tülen 
His ab 
40 
5 Fi 
200 Guruş 

Künk tecdidi : 
Tülen 
His ab 
1 25 

Künki 
[ 1 25] Aded 
3 Fi 
375 Guruş 

Nakliyyesi :  
57 Guruş 

Cem'an yekün: 
632 Guruş 

Cem' an yekün 
4647 Guruş 

257 

12-2176/le 



258 

12-2177/la 

VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Sadır olan ferman-ı samilerine imtisalen savb-ı 
çakeranemüzden erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle 
katmaha-i mezkfir keşf ü mu 'ayene itdirilerek 
esamlleri zirine meclisce vaz ' -ı fiat olmarak lede'l
hisab balada başka başka gösterildiği vechile cem'an 
dört bin altı yüz kırk yedi guruşa baliğ oldığı karin-i 
ilm-i samileri buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i 
men · lehü' I -emründür. 

12-217711 İstanbul 'a su ileten Kırkçeşme 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

Astane-i aliyyeye cari Kırkçeşme suyınun Başhavz 
civarında bu def'a münhedim olan ana lağmınun 
inşası husGsı Su nazırı izzetlü beğefendi bendelerine 
merbfit müzekkire mGcebince havale buyurılmış ve 
ol vechile lağm-ı mezkGr inşa ve tekmil olmış 
oldığına mebni usGli vechile savb-ı çakeranemüzden 
erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle bi' l-mu'ayene keşf 
ü misaha olmarak mesarifat-ı vakı 'ası başka ve 
beher sene vukü' buldığı misillü Kırkçeşme ta 'bir 
olınur ma-i lezizün zikr olman Başhavz'dan Hazret-i 
EyyGb civarında Yenikubbe'ye ve andan Eğrikapu 
maksemine gelinceye kadar ana lağmlarınun 
derlinında hasıl olmış eşcarun kat ' ve tatlıiriyle 
iktizası vechile lökün talası ve geçen altmış üç 
senesinden işbu altmış dört senesine gelinceye kadar 
meramat62 vukü ' ında aralık aralık irsal o lınan lökün 
ve icarilt-ı suyolcıyan ve ücret-i bargir vesairelerinün 
mesarifat-ı vakı 'alarmı mübeyyin eşkal-i müfredat 
defteridür ki ber veeh-i ati zikr ü beyan olınur. 

Bu def'a münhedim olup müceddeden inşa olınan 
lağm-ı mezkfir mesarifatı : 

Lağm-ı mezkfirun kadim mahallinden inşa olmdığı 
halde derGnından cari olan ma-i lezizün kat ' ı  lazım 
geleceğinden ma'ada enkazınun tahliyesiyle inşası 
mesarif-i zaideye muhtac oldığı bilinerek işbu 
lağmdan sarf-ı nazar ile civarında münasib 
mahallinden müceddeden hafr-ı hendek ile taş-ı 
cedid ve tuğla ile malılut halis harcia tarafeyni kargir 
divar zemini rıhtımlı üzeri lağm-ı mezkGrun inşası 
müceddeden seng-i siyah kapağından ferşli :  

62 meremmat 
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Hafriyyesi: 
TUlen Arzen 
Hisab Hisab 
22 4 
Terbi'an 
His ab 
484 
4 Fi 
1 936 Guruş 

Kadden 
His ab 
5 .5 

Tahtınun rıhtımıyla tarafeyninün kargir divan :  
Tı11en Arzen Parmak Kadden Parmak 
Hisab Hisab Hisab Hisab Hisab 
22 2 1 2  O 1 2  Rıhtımı 
44 O 2 2 ı 2 Divan 

Terbi'an 
His ab 
1 10 
60 Fi 
6600 Guruş 

Üzerinün seng-i siyah kapağı: 
TUlen Arzen 
Hisab Hisab 
22 2 

Terbi'an 
His ab 
44 
20 Fi 
880 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1 882 Guruş 

Cem'an yekfm: 
1 1298 Guruş 

Zikr olınan eşcar kat ' ıyla bir sene zarfında vukü ' 
bulan ta'mirat mesarifatı : 

Haric-i silrda mezkilr Başhavz'dan Hazret-i 
Eyyilb'da Y enikubbe'ye ve andan Eğrikapu 
maksemine gelinceye kadar lağm derilmnda hasıl 
olan eşcarun kat' ıyla derilmnda sızındı olan 
malıallerine suyolcılar ma 'rifetleriyle lökün ile 
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tesviyesinde amelesinün icaratı ve lökün bahası ve 
mesarif-i sairesiyle arnele-i saire ve mesarifat-ı 
müteferrikası: 

İcarat-ı suyolcıyan: 
Eyyam 
273 Aded 
0 1 0  
283 
10  Fı 
2830 Guruş 

Mahall-i mezkfirun nezaretine me' mfir Hafız Ağa: 
Eyyam 
50 Aded 
10  Fı 
500 Guruş 

Bölükbaşı Ömer Ağa ve İbrahim Ağa: 
E yy am 
50 Aded 
10  Fı 
500 Guruş 
Kök kat 'ında müstahdem Hırvat amelesinün icaratı : 
E yy am 
124 Aded 
7 Fı 
868 Guruş 

Meramat63 vukü ' ında irsal olman kesanun ücret-i 
bargir leri : 
E yy am 
149 Aded 
10  Fı 
1490 Guruş 

Meramat64 zuhfinnda lağm tathlrinde istihdam olman 
lağmcıyan: 
E yy am 
127 Aded 
8 Fı 
10 16  Guruş 

Mübaya'a olman lökün: 
9 1 8  Kıyye 

63 Meremmat 
64 Meremmat 
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3.5 Fl 
3 123 Guruş 

Mübaya'a alınan küfe: 
60 Aded 
1 .5 Fl 
90 Guruş 

Mübaya'a olman ıhlamur: 
Des te 
30 Aded 
3 Fi 
90 Guruş 
Eşcar kat ' ında mübaya 'a alınan nan-ı aziz ve pirinç 
ve revgan ve mı1m vesaire bahaları: 
977 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi : 
1 0 16  Guruş 

Cem'an yekı1n: 
1 2359 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
1 1298 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
23561  Guruş 

12-217811 Beylerbeyi 'ndeki yalılar ile çeşmeye su 
ileten suyolunun tamirat masrafina dair. 

Beğlerbeği cami ' -i şedfi üst tarafında kain sıra 
yalılar ile bir aded çeşmeye cari ma-i leziz 
tarikiarın un mu 'ayene olmdığı vechile vukü' 
bulacak mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Fi gurre-i Ca sene [ 1 2]65 [26 Mart 1 849] 

Çakal dağında kain menba ' ından künk mahalline 
gelince mevcı1d lağmı çamur ile memlı1 aldığından 
lağm-ı mezkı1run tathiri : 

Tı11en 
His ab 
40 
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Tarik-ı mezkı1run kadimen mefrı1ş olan Arnabud 
künkleri mürur-ı ezmine ile ba 'zı mahalleri harab 
olup tecdide muhtac bulınmış aldığından hafr-ı 
hendek ile kır harpuştalı derı1nı kalaylı kadimi 
vechile Arnabud künklerinün tecdidi ve ba 'zı 
mahallerinün dahi yarma hendek ile ta 'm iri : 

Tecdid mahalli 
TG!en 
His ab 
240 

1 1 0 

200 

1 60 

250 

300 

3 1 0 

120 

190 

255 

000 

Ta 'mir mahalli 
Tı1len 
His ab 
000 Çakal dağında baş 

meslekden ikinci 
mesleğe kadar 

000 İkinci meslekden 
üçünci mesleğe kadar 
mahall-i mezkı1rda 
Hasib Paşa mandırası 

000 Üçünci meslekden 
dördünci mesleğe 
kadar Çengelköyi 
deresi üstünde 

000 Dördünci meslekden 
beşinci mesleğe kadar 
mahall-i mezkı1rda 

000 Beşinci meslekden 
altıncı mesleğe kadar 
mahall-i mezkı1rda 

000 Altıncı meslekden 
yedinciye kadar 
Selvilik nam mahallde 

000 Yedinci meslekden 
sekizinciye kadar 
Çengelköyi civarında 

000 Sekizinci meslekden 
dokuzuncı ya kadar 
mahall-i mezkı1r 
derı1nında 

000 Dokuzuncı meslekden 
onuncıya kadar 
Keçeoğlı bağı 

000 Onuncı meslekden on 
birinciye kadar mahall
i mezkı1rda 

1 55 On birinci meslekden 
on ikinciye kadar 
İmam bağında 
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220 

155 

2 10  

000 

000 

220 

000 

040 

040 

000 On ikinci meslekden 
on üçüneiye kadar All 
Fevzi'nün 
bağında 

000 On üçünci meslekden 
on dördüneiye kadar 
Balınurncı bağında 

000 On dördünci 

1 65 

200 

000 

440 

000 

000 

meslekden on 
beşinciye kadar Sanaf 
Bedros 
On beşinci meslekden 
on altıncıya kadar 
mahall-i mezkı1rda 
On altıncı meslekden 
on yedinciye kadar · 
mahall-i mezkı1rda 
On yedinci meslekden 
on sekizinciye kadar 
mahall-i mezkı1rda 
On sekizinci 
meslekden yiğirmi · 

birinci havz ittis§Jinde 
Yatakbaşı mesleğine 
kadar 
Çakal dağında baş 
katması tarikına kadar 
Keçeoğlı bağı 
derlinında katma 
tarikına kadar 

-=-0"'-50"'---------0"-'0"-'0'---_Havzbaşı 'nda kain 

3 17065 Guruş 

Künki 
7925 Aded 

diğer katma tarikına 
kadar 

960 Guruş 

Havzbaşı'nda kain mevcı1d katmanun lağımnun 
tahliyesi: 
Tı1Ien 
His ab 
150 

65 3070 
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Halis harc ve taş ilavesiyle menba' -ı mezkGra ıskara 
inşası: 
Ade d 

TGlen 
Hisab 

2 6 

Terbi'an 
His ab 
36  

Beheri 
Arz en Kadden 
His ab His ab 
2 1 .5 

Selvilik nam mahallde kain mevcGd ıskarasınun 
ta'miri : 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
6 4 

Terbi'an 
His ab 
24 

Kadden 
His ab 
ı 

Yatakbaşı mesleğinden Taksim ku b besine kadar 
kadımen mefrGş olan dört üzerine borılan harab olup 
tecdide muhtac bulınmış aldığından tahtı yasdıklı 
üzeri tuğla harpuştalı zebane mahalleri yedirme 
sargılı dört üzerine kurşun borılannun ziyade 
harabınun tecdidi ve ma'adasınun ta'miri : 

Ta'mir mahall i :  
TGlen 
His ab 
200 

Tecdid mahalli: 
TGlen 
His ab 
50 

B on 
27 Aded 
Kargir kubbeli mevcGd taksimün taş ve tuğla 
ilavesiyle ta'ınlri ve kilid ve kapu tanzirni mesarifi :  
S emen 
500 Guruş 

Cem'an yekün: 
(boş) Guruş 
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12-2/7911 Davud Paşa kışiası civarında yapılacak 
çeşme, su havuzu ve suyollarının inşaat masrafina 
dair. 

Davud Paşa kışla-i hümayunı caddesinden Burmalı 
çeşme'nün cisri üst tarafında diğer çeşmenün 
ittisalinde Posta cactdesinün kenarında çayır 
derunına süvari hayvanıarına mahsus inşa alınacak 
çeşme ve havz-ı ab ile suyollarınun mesarifini 
[mübeyyin] keşf-i evvel defteridür. 

Fı 5 C sene [ 1 ]265 [29 Nisan 1 849] 

Beray-ı keşf-i mesarif-i suyolları : 

Süvari alıurları kurbında tarlanun sırt başında 
menba 'dan düzlük mahalle gelince hafr-ı hendek ile 
küfekiden taban döşemeli ve tarafeyni taş-ı cedid 
divarları ve üzeri kapak ferşli icabı üzre lökün 
keşidesiyle lağm inşası ve hacalar tanzirni : 

Lağm hafriyyesi :  
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
100 2 4 

Terbi'an 
His ab 
800 
ı Fı 
800 Guruş 

Üzeri kapaklı tarafeyn divan: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
200 0.5 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
150 
20 Fı 
3000 Guruş 

Üzerinün kapağı : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
1 00 1 .5 
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_.J;�,..,���w·ı.'-...,..;_,, 
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..ı._ -.. , o  .. "· �·· 

Terbi'an 
His ab 
150 
30 Fi 
4500 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTER İ 

Taş-ı cedid örme hacaları ma 'a hafriyyesi : 
Kıta 'at 
Ade d 

2 

Tı1len 
His ab 
2 

Terbi'an 
His ab 
40 
25 Fi 
1 000 Guruş 

Meslek inşası : 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 5 

Tı11en Arzen U mkan 
Hisab Hisab Hisab 
0.5 1 .5 2.5 

Semen 
75 Guruş 

-f �� Zikr olman ayazmanun derı1nına harcia sıva ve 
...., � lökün kal ay inşası ve üzerine bir aded baca tanzirni : �-" . .  

Tı11en Kadden 
<-.., ........ :.:. � Hisab Hisab 
...:.& .ıoı... .ı.Q.. 
<;- ,_ ..;_ 14  5 

� 
Terbi'an 

Hisab 
70 
1 5  Fi 
1 050 Guruş 

Baca inşası ma'a hafriyyesi :  
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 5 

Terbi'an 
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Hisab 
20 
25 Fı 
500 Guruş 
Zikr olman ayazma mahallinden Kadi çeşmesi 
kenarında tarlaya gelince yarma hendek ile zemini 
küfekiden taban döşemeli tarafeyni taş-ı cedid divar 
ve üzeri kapaklı lağm inşasıyla müceddeden hacalar 
tanzimi : 

Hendek hafriyyesi: 
Tfilen Arzen Urnkan 
Hisab Hisab Hisab 
280 2 5 
070 2 4 

Terbi'an 
His ab 
3300 
1 Fi 
3300 Guruş 

Üzeri kapaklı lağm inşası: 
Tfilen Arzen Urnkan 
Hisab Hisab Hisab 
700 0.5 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
1050 
20 Fı 
2 1000 Guruş 

Üzerinün kapağı : 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
350 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
525 
30 Fi 
1 5750 Guruş 

İnşa olmacak hacaları ma'a hafriyyesi :  

Kıta'at 
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Ade d 

6 

TUlen 
His ab 
2 

Terbi'an 
His ab 
120 
25 Fı 
3000 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 5 

Katma mesleği: 
TUlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 .5 1 .5 3 

S emen 
75 Guruş 

Taş-ı cedid Kumluk mesleği inşası: 
Iskara rıhtım ma'a  hafriyyesi: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
5 5 ı 

Terbi'an 
Hisab 
25 
25 Fı 
625 Guruş 

Etraf divan: 
Tillen Arzen 
His ab His ab 
20 1 8  

Terbi'an 
His ab 
60 
20 Fı 
1200 Guruş 

Kadden 
His ab 
4 

Su yatağı mahalline sıva ve lökün hafriyyesi kalayı: 
Tı11en Kadden 
Hisab Hisab 
3 .5 3 .5 
14 2 
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Terbi'an 
His ab 
40 
ı5  Fı 
600 Guruş 

Tfilen Arz en 
Hisab Hi sa b 
440 ı 
ı Fı 
440 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 

Kumluk mesleğinden inşa olmacak havz-ı ab 
çeşmesine gelince iki zira' u mkm da yarma hendek 
hafrıyla derfinı lökün kalaylı zebaneleri yedirme ...:..:;ı;J ........ �ut: ...... · .  , . .-r.:.:,p_......,;_-"'J: . . 
sargılı üzeri kır harpuştalı Paşa künki ferşiyle kargir "?..:..., -=;;�� -:��;;.;Z�-......... -----..�.:..:.;.; ... ' "  , .  (" . --
meslekler inşası : ��...ı.. .;,.;.---'4- ..., ı.... (.. � � �-

� \.'\..• �- 4t: - �. � <.. ...ı..._ 

Tillanı 
His ab 
390 
050 
440 

Künk 
1 100 
8.5 
9350 

Çeşme tarikı 
Guruş 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

Meslek inşası : 
Kıta' at Beheri 
Aded Tfilen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
2 1 .5 1 .5 3 

S emen 
ı50 Guruş 

Bu mahallde Kadi çeşmesinün su lağrnınun 
ta'miriyle altı pulluk . künk tecdidi ve mevcfid 
çeşmesinün ta 'miri : 

Çeşme ta 'miri: 
S emen 
250 Guruş 

• ......__ <.. ' "a.  ,�. . <,Q ...s..e_ 
........ - " �" 

�...L .. ...... 
"""{V'iJ.�<lJ.ı..... . : . . . .  ' - ;,,. . eı;_�� (.ı..s'� . ___,_ ---,;.. � . � _.c...- · . -'. J a.-_.,· � :.
- "'..w...-.;t, ._s�_;, ...:_j - -:.'. � ......J,ı, �� \Ç. \. �-- =ı' -.:>� . , ..... <,..o. -

'1. ""'"' 
\�---
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----------------------------------------------------------------�-------

Lağm ta 'miri: 
Tı1len 
His ab 
10  
10  Fı 
100 Guruş 

Altı pulluk künki: 
Tı11en 
His ab 
1 30 

Künki 
325 Aded 
4 Fı 
1 300 Guruş 
Nakliyye ve hammaliyyesi: 
6806 Guruş 

Cem'an yekün : 
7487 1 Guruş 

Der-dest çeşmenün suyollan mesarifi : 

Davud Paşa kışla-i hümayunıyla hastahane mahalli 
beyninde inşa olınmakda olan çeşmenün ve etrafında 
sırt mahallinde menba 'dan tarla derunıyla lağm 
ağzına gelince iki aded katmalarun yarma hendek ile 
derunı lökün kalaylı kır harpuştali Arnabud künki 
ferşiyle meslek tanzirni: 

Meslek inşası : 
Kıta 'at 
Ade d 

TG!en 
His ab 

4 1 .5 

S emen 
300 Guruş 

Lağm divan: 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
1 .5 3 

TG!en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
40 0.5 1 .5 

Terbi'an 
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His ab 
30 
20 Fı 
600 Guruş 

Hafriyyesi : 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
20 2 

Terbi'an 
His ab 
ı20 
ı Fı 
ı20 Guruş 

Kadden 
Hisab 
3 

Hendek hafri yy esi : 
TGlen Arzen Uınkan 
Hisab Hisab Hisab 
720 2 2 
Terbi'an 
His ab 
2880 
ı Fı 
2880 Guruş 

Künk ferşi: 
Tı1lani 
Hi sa b 
560 
ı6o 
720 

Künki 

Ferhad Paşa tarafı 
Davüd Paşa tarafı 
Guruş 

ı 800 Aded 
3 .5(?) Fı 
6300(?) Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
ı 020 Guruş 

Cem'an yekün: 
ı ı220 Guruş 

Cem 'an yekün: 
7487 ı Suyolları mesarifi 
ı ı220 Der-dest suyolları mesarifi 
8609 ı Guruş 
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12-218011 Beylerbeyi 'ndeki yalılar ile çeşmeye su 
ileten suyoluııun tamirat masrafina dair. 

Beğlerbeği cami ' -i şerifi üst tarafında kain sıra 
yalılar ile bir aded çeşmeye car'i ma-i lez'iz 
tariklarınun mu 'ayene olmdığı vechile vukü ' 
bulacak mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Fı gurre-i Ca sene [ 1 ]265 [26 Mart 1 849] 

Çakal dağında kain menba ' ından künk mahalline 
gelince mevcı1d lağmı çamur ile memlı1 oldığından 
lağm-ı mezkı1run tath'iri : 
Tı11en 
His ab 
40 
5 Fı 
200 Guruş 

Tarik-ı mezkı1run kadimen mefrı1ş olan Arnabud 
künkleri mürur-ı ezrnine ile ba 'zı mahalleri harab 
olup tecdide muhtac bulınmış oldığından hafr-ı 
hendek ile kır harpuştalı derı1nı lökün kalaylı kadirni 
vechile Arnabud künklerinün tecdidi ve ba 'zı 
mahallerinün dahi yarma hendek ile ta 'miri : 

Tecdid mahalli Ta' ınlr mahalli 
Tı11an1 Tı11ani 
Hi sa b His ab 
240 000 Çakal dağında baş 

meslekden ikinci 
mesleğe kadar 

1 10 000 İkinci meslekden 
üçünci mesleğe kadar 
mahall-i mezkı1rda 
Hasib Paşa mandıra 
deresinde 

200 000 Üçünci meslekden dör-
dünci mesleğe kadar 
Çengelköyi deresi 
üstünde 

1 60 000 Dörd ün ci meslekden 
beşinci mesleğe kadar 
mahall-i mezkı1rda 

250 000 Beşinci meslekden al-
tın cı mesleğe kadar 
mahall-i mezkı1rda 
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300 

410  

120 

190 

255 

000 

220 

155 

2 10  

000 

000 

220 

000 

040 

040 

000 Altıncı meslekden ye
dinci mesleğe kadar 
Selvilik nam mahallde 

000 Yedinci meslekden se
kizinci ye kadar Çen
gelköyi civarında 

000 Sekizinci meslekden 
dokuzuncıya kadar ma
hall-i mezkfir 
derlinında 

000 

000 

1 55 

000 

000 

000 

1 65 

200 

Dokuzuncı meslekden 
onuncıya kadar Ke
çeoğlı bağı 
Onuncı meslekden on 
birinciye kadar mahall
i mezkfirda 
On birinci meslekden 
on ikinciye kadar İ
mam bağında 
On ikinci meslekden 
on üçüneiye kadar Ali 
Fevzi'nün bağında 
On üçünci meslekden 
on dördüneiye kadar 
Balınurncı bağında 
On dördünci mes
lekden on beşinciye 
kadar Sarraf Bedros 
On beşinci meslekden 
on altıncıya kadar ma
hall-i mezkurda 
On altıncı meslekden 
on yedinciye kadar ma
hall-i mezkurda 

000 On yedinci meslekden 
on sekizinciye kadar 
malıall-i mezkurda 

440 On sekizinci 
meslekden on doku
zuncıya kadar mahall-i 
mezkfirda 

000 Çakal dağında baş kat
ması tarikına kadar 

000 Keçeoğlı bağı deru
nında katması tarikına 
kadar 
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050 000 Havzbaşı'nda k ai n 
diğer katma tarikına 
kadar 

3 170 Guruş 960 Guruş 
2 Fi 

Künki 1920 Guruş 
7925 Ade d 
3.5 Fi 
27737.5 Guruş 

Havzbaşı'nda kain mevcud katma lağmınun 
tahliyesi :  
TGlen 
His ab 
1 50 
5 Fi 
750 Guruş 

12-2180/lc Halis harc ve taş ilavesiyle menba '-ı mezkura ıskara 
inşası: 
Ad ed 

TGlen 
His ab 

2 6 

Terbi'an 
His ab 
36 
20 Fi 
750 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
His ab His ab 
2 1 .5 

Selvilik nam mahallde kain mevcud ıskarasınun 
ekser1 mahalli fersude olarak perışan almış 
aldığından halis harcile memzuc mevcud taşıyla 
ıskara-i mezkurun kadimi üzre ta 'miri : 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6 4 ı 

Terbi'an 
Hi sa b 
24 
12  Fi 
288 Guruş 
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[Der kenar] Tecdid alınacak bonn un be her tahtası 
yiğirmi beşer kıyyeden kat ' alınacağı şerh virildi. 

Yatakbaşı mesleğinden Taksim kubbesine kadar 
kadimen mefruş olan dört üzerine borılan had1b olup 
tecdide muhtac bulınmış aldığından tahtı yasdıklı 
üzeri tuğla harpuştalı zebane mahalleri yedirme 
sargılı dört üzerine kurşun borılannun ziyade 
harabınun tecdidi ve ma'adasınun ta 'miri : 

Ta'rnir mahalli :  
TGlen 
Hi sa b 
200 
4.5 F1 
900 Guruş 

Tecdid mahalli: 
TGlen 
His ab 
50 

Bo n 
27 Aded 
60 F1 
1 620 Guruş 

Kargir kubbeli mevcud taks:imün taş ve tuğla 
ilavesiyle ta'miri ve kilid ve kapu tanzimi mesarifi :  
S emen 
500 Guruş 

Yiğirmi aded mesleklerinün ta 'm:iri: 
Semen 
200 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
3483 Guruş 

Cem'an yekun: 
383 1 8.5 Guruş 

12-218111 Tophane 'deki Abdülmümin Ağa 
çeşmesinin bozulan suyolunun tamirat masrafın 
dair. 
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Merbutan takdim olman arz-ı halde muharrer 
Topcıbaşı-yı esbak müteveffa Abdülmü' min 
Ağa'nun kasaba-i Tophane'de müceddeden bina ve 
inşa-gerdesi olan çeşmenün suyolları külliyyen 
harab ve fersGde aldığından keşfi hususına dair sadır 
buyurılan ferman-ı alilerine bi ' l-imtisal ol vechile 
savb-ı çakeriden erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle 
bi' l-mu 'ayene ancak tarik-ı mezkGr vakf-ı mezbur 
mütevellisi sahib-i arz-ı hal es-Seyyid Mehmed 
Es 'ad Efendi ma'rifetiyle tesviye alınarak bitama 
reside aldığından mu 'ayene olmdığı vechile mesarif
i vakı 'asım mübeyyin tanzim kılınan defteridür. 

Fı l l  R sene [ 1 ]265 [7 Mart 1 849] 

Çeşme-i mezkGrun Defterdar yokuşı tahtında 
meslekden mezaristan ittisalinde çeşme-i mezkGrun 
hazinesine gelinceye kadar mefrGş harab olmış altı 
üzerine kurşun borılan fesh alınarak tahtı yasdıklı 
üzeri tuğla harpuştalı zebaneleri yedirme sargılı 
kadirni üzre altı üzerine kurşun borılannun tecdidi : 
TUlen 
His ab 
2 1 6  

Bo rı 
1 19 Aded 
32 Fı 
3808 Guruş 

Hazinesi derGnına lökün talası :  
S emen 
80 Guruş 
Yularlı maslak ma 'a kined mesarifi : 
1 Aded 
25 Guruş 

Bi ' l-icab fersude olan kaldırım tecdidi : 
Terbi'an 
His ab 
200 
0.5 Fı 
1 00 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi :  
400 Guruş 
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Cem'an yekün: 
441 3  
0202 İlıdie olman atik kurşun balıası kıyye 85 fi 
2.5 
4201 Guruş 

Sadır olan ferman-ı alilerine imtisalen çeşme-i 
mezküra cari ma-i leziz tarikinun keyfiyyeti içün 
savb-ı çakeriden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle bi ' l
mu'ayene ancak tarik-ı mezkür vakf-ı mezbür 
mütevellisi sahib-i arz-ı hal Mehmed Es 'ad Efendi 
kulları ma 'rifetiyle bundan akdem tesviye olmarak 
reside-i hüsn-i hitam bulrnış ve henüz suyı cereyan 
eylemekde idüğine ol vechile bi' l-rnisaha işbu 
tanzim olman defterün esamisi zirine rayicine 
tatbikan meclisce fiatı vaz '  olmarak lede'l-hisab zir-i 
defter yekünda gösterildiği vechile cem'an mesarif-i 
tesviyesi gayr-i ez balıa-i atik kurşun dört bin iki yüz 
bir guruşa baliğ oldığı rehin-i ilm-i alileri 
buyunldukda emr ü ferman hazret-i men lehü ' l
emründür. 

Fı ı ı R sene [ ı2]65 [7 Mart ı 849] 

12-218112 Humbarahane kışiası suyolunun tamirat 
masrafuıa dair. 

Humbarahane-i amire kışlağ-ı hümayünı ile mahall-i 
saireye cari ma-i lezizün menba' mahalli olan 
Cendere boğazı üstünde Kavak ta 'bir olınur nam 
malıallden Karaağaç nam mahallde kubbesine 
gelinceye kadar ana tarikı olup bir kıt 'a  sfiret 
mficebince ta'mir ü tecdid olmarak reside-i hüsn ü66 
tekmil olmış aldığından keşfi husfisına dair sadır 
buyurılan ferman-ı samilerine imtisalen savb-ı 
çakeranemüzden Bölükbaşı Hüseyin Ağa ve el-Hacc 
Ömer Ağa ve Raif Usta bendeleri irsaliyle suyolcısı 
bulınan Sava zimmi kulları hazır oldığı halde tarik-ı 
mezkfir mahallinde yegan yegan yapıldığı vechile 
lede' l-mu'ayene ve keşf-i evvel suretiyle mukabele 
ve tatbik olmarak vukü' bulan mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i sani defteridür. 

66 reside-i hüsn-i 

Fı 27 L sene [ 1 2]63 [8 Ekim 1 847] 
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[Derkenar] İşbu lağm mukaddem bir arşun çamur 
tahminiyle vaz '-ı fiat olmış ise de hin-i tesviyesinde 
bir buçuk ba 'zan iki arşun çamur memlı1 
bulındığından fiatı tezayüd itmiş idüği. 

Menba' mahalli olan Kavak nam mahallde baş 
meslek üstünde mevcud lağrrunun derunı çamur ile 
memlu aldığından lağm-ı mezkı1run tathiri ve 
mevcud hacalarınun ta'miri : 

Lağm tathiri : 
Tı1H1ni 
Hisab 
520 Aded 
5 Fı 
2600 Guruş 

Dahil-i sureti : 
His ab 
2 1 0  

1050 Guruş 

E vv eli 
Tezayüdi 

Haric-i ez sureti: 
His ab 
3 10 

1550 Guruş 

Baca ta 'miri : 
Ade d Be h eri 

TUlen Arzen Kadden 
5 2 2 7 

Terbi'an 
His ab 
140 
15  Fı 
2600 Guruş 

Tarik-ı mezkurda mefruş eski birerlik künkleri harab 
olup ta 'mir ü tecdide muhtac olmış o ldığından 
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kadimi üzre eski birerlik künklerinün aralık aralık 
ta 'mir ü tecdidi: 

Eski birerlik künk tecdidi Mezkı1r künk ta'miri 
Tı1lani Tı1lani 
His ab His ab 
000 045 Baş meslek 

önünde 
135  080 İkinci ve üçünci 

meslek vasatma 
098 250 Dördünci 

meslek aralı-
ğına 

060 200 Beşinci meslek 
aralığına 

000 1 30 Sekizinci 
meslek 
aralığına 

1 00 30 On birinci 
meslek 
aralığına 

097 075 On ikinci 
meslek 
aralığına 

1 20 1 25 On üçünci 
meslek 
aralığına 

1 95 075 On dördünci 
meslek 
aralığına 

075 220 On beşinci 
meslek 
aralığına 

295 1 15 On dokuzuncı 
ve yiğirminci 
aralığına 

030 1 25 Yiğirmi birinci 
meslek 
aralığına 

052 230 Yiğirmi 
dördünci 
aralığına 

140 000 Yiğirmi yedinci 
aralığına 

075 250 Kağıdhane köyi 
derı1nında otuz 
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065 

1 90 

155 

000 

090 

176 

055 

085 

0 1 6  

060 

065 

2429 Guruş 

Künki 
6072 Ade d 
30360 Guruş 

Dahil :  
400 Guruş 

Haric: 
3 1 62 
0065 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

birinci meslek 
aralığına 

000 Otuz dördünci 
meslek 
aralığına 

000 Otuz beşinci 
meslek ara-
lığına 

1 50 Otuz sekizinci 
meslek ara-
lığına 

1 10 Kırk ikinci 
meslek ara-
lığına 

1 1 0 Kırk üçünci 
meslek ara-
lığına 

200 Kırk beşinci 
meslek ara-
lığına 

1 20 Kırk altıncı 
meslek ara-
lığına 

000 Kırk yedinci 
meslek ara-
lığına 

080 Kırk sekizinci 
meslek ara-
lığına 

1 17 Kırk dokuzuncı 
meslek ara-
lığına 
Elli üçünci 
meslek vasatma 

His ab 
3002 
0560 
3562 
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His ab 
3002 

4503 Guruş 

Haric-i sureti: 
3903 Guruş 

Tecdidi icab itmeyerek ta 'mir ile tesviye o lınan 
künk: 
Kıta'at 
780.5 Aded 
5 Fı 
3902.5 Guruş 

Mevcud mesleklerin ün ta 'miri : 
Aded Beheri 

Tülen Arzen Kadden 
27 2 2 2 

Terbi'an 
His ab 
176 
15 Fı 
2640 Guruş 

Dahil-i sureti: 
His ab 
1 12 

1 680 Guruş 

Haric-i sureti : 
Hi sa b 
64 

960 Guruş 

Kumluk mesleği ta 'miri: 
Tülen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 4 
Terbi'an 
His ab 
24 
1 0  Fı 
240 Guruş 
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[Derkenar] Haric-i ez sGret idüği. 
Kağıdhane karyesinde lağm ağzına timur kapak ve 
çarçGbe ma'a kilid tanzimi: 
150 Guruş 

Tarik-ı mezkGrda mefrGş iki üzerine kurşun borılan 
harab aldığından atik borılan fesh birle üzeri tuğla 
harpuştalı zebaneleri yedirme ve ip sargılı kadimi 
üzre iki üzerine kurşun bo n tecdidi : 
Kıta'at 
20 Aded 
190 Fi 
2800 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi haric idüği(?). 
Kağıdhane köyi kurbında Yatakbaşı nam mahall ile 
Çağlayan derGnında kasr-ı hümayGn önünde ana 
tarikınun kezalik iki üzerine borılannun zebaneleri 
yedirme ve ip sarılarak ta 'mi ri : 
TGlen 
His ab 
174 
1 2  Fi 
2088 Guruş 

Tecdidi icab itmeyüp ta'mir ile tesviye alınan borı: 
Kıta'at 
8 Aded 
1 90 Fi 
1 520 Guruş 
Tarik-ı mezkGra mülhak iki aded katmalarun 
tarikında mefrGş Arnabud künkleri harab aldığından 
kadirni üzre Arnabud künki tecdidi: 
TGlen 
His ab 
1 20 

Künki 
300 Aded 
3 Fi 
900 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi haric idüği. 
Karaağaç nam mahallde mevcGd kubbenün derGn 
sıvalan tecdidi ve tarafeyn divanyla üzerinün 
derzleri ta 'miri : 
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Devren 
His ab 
ı4 

Terb1'an 
His ab 
42 
ı o  Fi 
420 Guruş 

Kadden 
His ab 
3 

[Derkenar] Bu dahi haric idüği. 
Taş-ı mevcfid ıskara ta'm1ri: 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

3 04 2 2 
ı o  2 2 
05 2 2 

Terb1'an 
His ab 
246 
5 Fi 
ı230 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
46ı4 Guruş 

Dahil-i sureti: 
(boş) Guruş 

Haric-i sureti : 
(boş) Guruş 

Cem'an yekfin: 
50757.5 Guruş 

Dahil-i sılret mesarifi : 
39303 Guruş 

Haric-i ez sılret mesarifi : 
ı ı 454.5 Guruş 

[Ter kin] 
Hitamına değin mesarifi : 
ı ı ı ı .5 Guruş B aha Beğ masura aded ı 

12-218112/ı 
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Cem 'an yekfin: 
Guruş Pare 
50685 .5 
1 055 10 
49629 30 

Keşf-i evveli 
Baha Beğ hanesine masura aded 1 
Ber muceb-i sOret 

05949 Haric-i silret �'----'--"'---
55578 

2 1 1 1 .5 
1 055 1 0  
1 055 30 

Dahil: 
50685.5 Guruş 

Haric-i keşf: 
5448.5 Guruş 

Nısf masurası tenzll 

12-2/81Ekll Defterhane suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Defterhane-i hakani derfinına cari ma-i leziz tarikı 
müşrif-i harab olup ta'mir ü tecdide muhtac bulınmış 
aldığından bi' l-keşf tesviyesi hususı bundan akdem 
ba sCiret Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa'ya havale 
olınarak ma'rifetiyle bi ' t-ta 'mir bu kerre hitama 
reside olmış aldığından keşfi husfisına dair 
müte 'allık buyurılan emr ü irade-i aliyye-i nezaret
penahilerine bi' l-imtisal me'mOr-ı mahsusa irsaliyle 
bi' l-mu'ayene keşf ü misaha itdirilerek mikdar ve67 
mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i sanı 
defteri dür. 

Fı 23 Şevval sene [ 1 ]278 [23 Nisan 1 862] 

Tarik-ı mezkOrun mahall-i müfrezi cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han hazretlerinün türbe-i şerifi 
karşusında kain Serradar terazfisından bi' 1-ifraz 
Fazlı Paşa nam mahallde vakı ' mesleğe gelinceye 
kadar mefrOş altı üzerine kurşun borılan muhtac-ı 
ta 'mir o ldığından yarma hendek ile sakat 
malıallerine yedirme ve ip sargılı ta 'miriyle ve 
ba'zan tecdidi: 

67 mikdar-ı 
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Ta 'rn.lr mahalli : 
Tfilen 
Hi sa b 
100 
5 Fi 
500 Guruş 
Tecdid mahalli: 
Bo n 
Kıta'at 
7 Aded 
60 Fi 
420 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan defterhane-i mezkfire 
derilmnda hazineye varınca kadar mefrfiş kezalik altı 
üzerine kurşun borılannun ta 'miri : 
Tfilen 
Hisab 
20 
5 Fi 
100 Guruş 

Mezkfir hazineden sıra masıaklara gelince kadar 
mefrfiş altı üzerine kurşun barıları ziyade harab olup 
tecdide muhtac bulınmış aldığından atik borılan fesh 
birle kadimi vechile borılannun tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
25 

Bo n 
1 3  Ad ed 
60 Fi 
780 Guruş 

Zikr olman hazineden müceddeden inşa olman 
helalarun tarl:kına altı üzerine kurşun bon ferş ve 
tesviyesi: 
Tfilen 
Hi sa b 
25 

B on 
1 3  Aded 
60 Fi 
780 Guruş 
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VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

HeHUara müceddeden tokmak başlı maslak ma' a 
kined vaz' ı :  
5 Aded 
30 Fı 
150 Guruş 

Müceddeden beş aded küfeki zank taşı vaz ' ı  
mesarifi : 
S emen 
200 Guruş 

Hazine-i mezkurun derunında teraküm iden 
çarnunnun tatlıiriyle icabı vechile lökün kalay talası 
mesarifi : 
S emen 
250 Guruş 
Hazine-i mezkfir kap u sına tahtadan ma' mfil kap u 
ma 'a ki li d tesviyesi mesarifi : 
S emen 
30 Guruş 

Fazlı Paşa derunında mesleğe bir aded kilid tesviyesi 
mesarifi: 
S emen 
15  Guruş 

Fersude olınan kaldırım tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
1 20 
ı Fı 
1 20 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
329.5 Guruş 

Cem'an yekfin : 
3674.5 
0058.5 Ber veeh-i tahmin ihrac olman atik kurşun 
tenzili kıyye 19 .5 fi 3 
36 16  
0366 Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa'nun 
ta' ahhüdine nazaran tenzili 
3250 
0050 Ber muceb-i keşf görinen ziyadesi tenzili 
3200 Guruş 
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Defterhane-i hakani derfinına cari ma-i leziz tarikı 
müşrif-i harab olup ta'mir ü tecdide muhtac bulınrnış 
oldığından bi ' l-keşf tesviyesi husfisı bundan akdem 
ba sfiret Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa'ya havale 
olmarak ma 'rifetiyle ta 'mir ü tecdid olmarak bu 
def'a hitama reside olrnış oldığından gayr-i ez ale ' l
hisab kusur matlfibınun i ' tası husfisı mfima ileyh 
tarafından ba arz-ı hal istid'a olmmakdan naşi keşfi 
husfisına dair müte'allık buyurılan emr ü irade-i 
aliyye-i nezaret-penahilerine bi ' l-imtisal me'mfir-ı 
mahsusa irsaliyle bi' l-mu 'ayene ve keşf-i evvel 
suretiyle mukabele ve tatbik olındukda girüye hiç 
birşeyi kalmayarak keşfi mficebince kamilen tesviye 
olmdığı anlaşıldukdan sonra ol babda tanzim olman 
işbu keşf-i sanı defterinde muharrer esamisi zirlerine 
rayic-i vakt ü hale tatbikan meclisce vaz '  -ı fiat 
olınarak hisab olındukda cem 'an mesarif-i tesviyesi 
gayr-i ez tenzilat üç bin iki yüz elli guruşa reside 
olacağı rehin-i ilm-i samileri buyurıldukda ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 23 Şevval sene [ 1 ]278 [23 Nisan 1 862] 

12-218411 Topkapı sarayı suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Saray-ı hümayfina cari Beğlik suyı ta'bir olınur ma-i 
leziz tarikinun ba'zı mahalleri hasbe' l-icab ta'mir ü 
tecdidi bu def'a reside-i hitam olrnış oldığından 
yapıldığı vechile ve keşf ü misaha birle mesarifini 
mübeyyin terkım olman keşf-i sanı defteridür. 

Fı 25 Za sene [ 1 2]64 [24 Ekim 1 848] 

Acıhammam caddesinde ana mesleğinden Daru' l
fünfin ebniyesi derlinında mevcfid sahrnıca gelince 
hafr-ı hendek i le tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı 
zebaneleri yedirme ve ip sargılı beş üzerine kurşun 
borı ferşi: 

Tfilani 
His ab 
582 

B on 
325 Aded 
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34 Fi 
1 1050 Guruş 

Kaldırım ferşi : 
Tfilen 
Hisab 
592 

Terbi'an 
His ab 
888 
ı Fi 
888 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTER İ 

Ayasafya-i kebir taksiminden der-dest inşa olman 
Mekteb-i fünuniyye karşusında harik havz kurbında 
lağm ağzına gelince on iki parmak kutrında kezalik 
ta 'miri: 
TOiani 
His ab 
150 
12 Fi 
1 800 Guruş 
Mevcud lağm ağzından İshak Paşa kapusına gelince 
tarafeyni kargir divarlı tolos kemerli lağm inşasıyla 
derunına on iki parmak kutrında zebaneleri yedirme 
sargılı kezalik ferşi : 

Lağm inşası : 
TOlen Arzen 
Hisab Hisab 
1 50 2.5 
22500 Guruş 

Künk tecdidi : 
TOlen 
His ab 
150 

Künki 
375 Aded 
25 Fi 
9375 Guruş 

Kadden 
His ab 
3 

Daru' l-fünun kurbında münhedim kubbe mahalline 
etraf-ı erba 'ası sakfa çıkınca kargir divarlı kiremi d 
puş[i]de sakflı derunı tuna(?) ve döşemeli(?) taş 
sögüsi(?) timur parmaklıklı pencereli tahtı mermer 
taksim teknesi vaz ' ıyla vechi sac kaplu ( . . .  ) 
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müştemiliHı tekmil fevkı suyolcı odası tahtı İshak 
Paşa taksinil inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
9 9 8 

Terbi'an 
His ab 
8 1  
1 5  F1 
1 2 150 Guruş 

İshak Paşa kubbesinden dolab ocağına varınca lağm 
derı1nında mefrı1ş iki parmak kutrında künklerine top 
çekme ta'miri : 
Tı1lani 
His ab 
300 
3 F1 
900 Guruş 

Lağm-ı mezkı1r derfinında kebir künklerinün ta'miri: 

Tfilani 
Hisab 
300 
1 2  F1 
2400 Guruş 

Mekteb-i fünfin ebniyesi temeli hafrında fesh olan 
SuWin çeşmesi tarikına Arnabud künki tecdidi: 

Tı1lani 
His ab 
60 
Künki 
150 Aded 
3.5 F1 
525 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
3079 Guruş 

Cem'an yekün: 
64667 Guruş 

12-2184/lb 
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VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Muahharan inşası lazım gelen mahalleri: 

Zikr olman Mekteb-i fünfiniyye ebniyesi ittisalinde 
atik terazfisınun hasbe'l-idtb terki lazım geldiğinden 
atik tarikı fesh birle beheri altmışar kıyye elvalıdan 
ma 'mfil tahtı tuğladan yasdıklı üzeri tuğladan 
harpuştalı zebaneleri yedirrne sargılı iki üzerine çifte 
tarik(?) keşidesiyle tarik-ı mevcfidesiyle üç sıra 
kargir divarlı dört yüz doksan aded noksan seng 
kapağı tekmili müceddeden kargir lağm inşası 
üzerine taş-ı mevcfidesiyle kaldırım ferşiyle tarik-ı 
mezkfirun ber veeh-i muharrer inşası : 

Lağm inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
4 1 8  2 

30 Fı 
12540 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 

İki üstüne kurşun bon ferşi: 
Tfilani 
His ab 
416.5 Bir tarafı 
41 6.5 Diğer tarafı 
833 

Bo n 
458 Aded 
250 Fı 
1 14500 

Kaldırım ferşi 
[Tfilen] Arzen 
Hisab Hisab 
4 16  3 

Terbi'an 
His ab 
1248 
2 Fı 
2496 Guruş 

[Derkenar] Haric (silik) . 
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Seng-i mermerden ma 'mfil mekteb(?) midrac(?) 
küşadlı teneffüs kilrsileri68 vaz ' ı :  
Kıta'at 
Ad ed His ab ( . . .  ) 
(silik) 1 400 

150 

(silik) 

Hife(?) delikli 
( . . .  ) delikli 

Ayasofya cami ' -i şerifi pişgahında havz önüne etrafı 
mermer çarçilbeli timur kapaklı meslek inşası: 
S emen 
150 Guruş 

Bab-ı hümayiln civarında saray divannda mevcild 
terazil-yı abctan Mekteb-i fünilniyye karşusında kain 
harik havza varınca ve Ayasofya cami ' -i şerifi 
mahfel-i hümayilnı önünde inşa olman meslekden 
mekteb-i mezkilr derilmnda vakı ' sarnıca varınca 
yedirme sargılı tuğla harpuştalı beş üzerine kurşun 
borı ferşi : 

Tfilen 
His ab 
300 
1 32 
432 
B on 

Saray divanndan harik havza varınca 
Meslekden sarnıca varınca 

237 Aded 
34 Fı 
8058 Guruş 

Kaldırım ferşi : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
300 2 

Terbi'an 
His ab 
600 
ı Fı 
600 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi :  
6967 Guruş 

68 kürsileri 
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Cem'an yekün: 
ı 463 ı ı Guruş 

Cem'an yekün: 

V AKIP SU D EFI'ERLERİ /SU KEŞiF D EFI'ER İ 

064667 Bend-i evvel mesarifi 
1463 l l  Bend-i s ani mesarifi 
2 1 0978 Guruş 
022380 Atik tarikından fesh olman kurşun 

borılar ile ref' olınmış terazünun 
enkazı bahası 

ı 88598 Guruş 

14ı25 Atik kurşun balıası 
08260 Terazü-yı mezkürun enkazı 
22380 Guruş 

Saray-ı hümayüna cari Beğlik suyolı ta'bir olınur 
ma-i leziz tankınun ba'zı mahalleri hasbe' l-icab 
ta 'mir ü tecdidi lazım gelmiş aldığından emr ü69 
inşası bundan akdem ba süret Ebniye-i hassa müdiri 
izzetlü efendi bendelerine ihale buyurılarak 
ma'rifetiyle bi ' t-ta 'mir reside-i hüsn W0 tekmil olmış 
idüğinden usfili vechile savb-ı çakeranemüzden 
halife ve erbab-ı miyah kulları irsaliyle yapıldığı 
vechile bi ' 1-mu 'ayene keşf ü misaha olmarak tanzim 
olman işbu defterde muharrer evsaf ve eşkaline 
nazaran Su meclisinde vaz '-ı fiat olmarak lede' l
hisab zir-i defterde iki bendi şamil gösterildiği 
vechile cem'an mesarifat-ı tesviyesi gayr-i ez enkaz
baha bir yük seksen sekiz bin beş yüz doksan sekiz 
guruşa reside oldığı rehin-i ilm-i alileri buyurıldukda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

12-2/8511 Sultanahmed'deki Çerkez Mehmed Ağa 
vakfına ait çeşmenin bozulan suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

İstanbul'da At meydanı kurbında vakı ' Çerkes 
Mehmed Ağa vakf-ı şerifi hayratından çeşmeye cari 
ma-i leziz tarikı harab aldığından bir kıt 'a süret ile 

69 emr-i 
70 reslde-i hüsn-i 
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emr ü71 ta 'miri bundan mukaddem mütevellisi Hacı 
Mehmed bendeleri tarafına ihale buyurılarak 
ma'rifetiyle bi' t-ta'mir reside-i hüsn-i hitam bulmış 
aldığından keşfi husfisına dair sildır olan ferman-ı 
samilerine imtisalen savb-ı çakeranemüzden erbab-ı 
vuküf kulları irsaliyle bi ' l-mu'ayene ve keşf-i evvel 
suretiyle mukabele ve tatbik olmarak vukü' bulan 
mesarifiyle dahil-i keşf olmayarak yapılması lazım 
gelen mahallinün mesarifini mübeyyin terkim olman 
keşf-i sani defteridür. 

Fi 19 Za sene [ 1 2]63 [29 Ekim 1 847] 

Çeşme-i mezkfirun mahall-i müfrezi olan 
Acıhammam kurbında kain ana mesleğinden çeşme-i 
mezkfirun mevcfid hazinesine gelinceye değin 
mefrfiş altı üzerine borılan külliyyen harab olup 
tecdide muhtac bulınmış aldığından tahtı yasdıklı 
zebaneleri yedirme sargılı levazımat -ı sairesi bi' t
tekmil kadimi üzre altı üzerine borı tecdidi ile ve 
mevcfid lağmı derfinı çamur ile memlfi aldığından 
lağm-ı mezkfirun tathiri : 

Borı tecdidi: 
TGlen 
His ab 
1 82 

B on 
1 00 
005 
105 
34 
3045 

Ad ed 
Ad ed 

Fi 
Guruş 

Lağm tathiri: 
TGlen 
His ab 
40 
5 Fi 
200 Guruş 

Mevcfid hazinesi derfinına lökün kalay talas: 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 3 

71 emr-i 
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Terbi'an 
His ab 
12  
5 Fi 
60 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Darb lülesi ve bir aded yularlı maslak mesarifi :  
36 Guruş 

Sebil-i mezkOra tasları : 
3 Aded 
3 Fi 
90(?) Guruş 

Çeşme-i mezkOra tas : 
1 Aded 
40 Guruş 

Borı üzerinden fersOde olan kaldırım tecdidi : 

TOlen 
His ab 
1 82 
0.5 Fi 
136(?) Guruş 

Nakliyyesi: 
360 Guruş 

Cem 'an yekfin: 
3967 
0200 Atık kurşun kıyye 80 fi 2.5 
3767 Guruş 

Dahil: 
35 19  Guruş 

H ari c :  
248 Guruş 

12-218611 Mahmud Paşa-yı Veli suyolunun 
bozulan kısımlarının tamirat masrafına dair. 
Sahibü' l-hayrat merhum Mahmud Paşa-yı Veli 
hazretlerinün muvaffak oldukları hayratından 
suyollarınun ana tarikından haric ve dahil-i sOrda ca 
be ca fersOde olrnış mahallerinde ziyactesiyle su telef 
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olmakda bulındığından işbu telef olan su vikaye 
olmmak zımmnda şifahen sactır buyurılan ferman-ı 
samilerine imtisalen suyolcı bölükbaşılanyla 
suyolcısı kulları irsaliyle her bir sakat olan 
mahallerini yegan yegan mu 'ayene ve misaha 
olmarak evsaf-ı eşkalleri terkim kılınarak rayicine 
tatbikan meclis ce fiatı vaz '  ve ol vechile his ab 
olmarak bir kıt 'a keşf-i evvel defteridür. 

Haric-i surda Bayram Paşa nam mahallde baş 
meslekden Angeli zimmi bağına değin ve 
Beğlerbeği çeşmesi civarında ve dahil-i surda Sultan 
mahallesinde mevcud mesleğe kadar Karabaş 
mahallesinde Pençşenbih tekyesi civarında terazuya 
varınca ve Kıztaşı civarında hala kassablar müdiri 
devletlü beğ hazretlerinün konağı bağçesi derlımnda 
terazlıdan dar sokak köşesine kadar kadim altı 
parmak künkleri fersude olmış aldığından 
mahallerinden fesh birle derunları halis harcia lökün 
kalaylı ve tuğla ile kır harpuştalı ve sargılı mahall-i 
mezkurlara altı parmak künklerinün tecdidi : 

Künki Tlılen 
Aded Hisab 
75 30 
75 30 
500 200 
550 220 

780 320 

1980 
10  Fi 
1 9800 Guruş 

Baş meslekden Angeli bağına 
Beğlerbeği çeşmesi civfmndan 
Sultan mahallesinde mesleğe kadar 
Karabaş mahallesinde Pençşenbih 
tekyesi civarı 
Kıztaşı civarında bağçe derlımnda 
terazildan dar sokak köşesine değin 

Bayram Paşa civarında Kaime nazırı Şakir Efendi 
katmalarınun Arnabud künki tecdidi : 
Tlılen 
His ab 
420 

Künki 
1 100 Aded 
3.5 Fi 
3850 Guruş 
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V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Haric-i sı1rda Bayram Paşa nam mahallde bağ 
derı1nında ve kal 'a divan tahtında mevcı1d lağm 
derı1nında ve Sofılar'da bağçe derı1nında mevcı1d 
meslekden terazı1ya kadar ve işbu terazı1dan 
Akşemseddin terazı1sına varınca terazı1-yı mezkı1-
reden Hırka-i şerif terazı1sına gelince ve andan Eski 
Ali Paşa terazı1sına kadar kadim mefrı1ş altı parmak 
künklerinün ca be ca ve fersı1de olmış mahallerini 
yedirme sargılı ve lökün talasıyla kadimi vechile 
ta ' ınlri : 

Tı11en 
His ab 
030 
100 
100 

Haric-i sı1rda Bayram Paşa nam mahallde 
Kal 'a divan tahtında lağm derı1nında 
Sofılar'da bağçe derı1nında meslekden 
terazı1ya kadar 

190 Akşemseddin terazı1sına varınca 
200 İşbu terazı1dan Hırka-i şerif terazı1sına 
gelince 
150 Mezkı1r terazı1dan Eski Ali Paşa terazı1sına 
770 
.:::._5 

__ .Fı 
3850 Guruş 

Eski Ali Paşa civarında terazı1dan Nakib ham 
civarında terazı1ya gelince mevcı1d altı parmak 
künklerinün top çekme ta'miri: 
Tı1len 
His ab 
220 
2 Fı 
440 Guruş 

İbrahim Paşa harnmaını civarında iki üzerine borı : 
Tı11en 
His ab 
320 
15 Fı 
4800 Guruş 

Çarşı1 derı1nında Kalpakçılar başından Nur-ı 
Osmaniyye kapusına kadar Paşa künki tecdid ü 
ta'miri : 

Tecdidi: 
Tı1len 
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His ab 
400 

Künk 
1 000 Aded 
8 Fı 
8000 Guruş 

Ta'miri : 
TUlen 
His ab 
50 
4 Fı 
200 Guruş 

Kaldırım tecdidi: 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
2270 1 .5 

Terbi'an 
Hi sa b 
3405 
272 Fı 
1 702.5 Guruş 
Harnm1Hiyye ve nakliyyesi: 
4254 Guruş 

Cem'an yekün: 
46796.5 Guruş 

12-218711 Mirahor hamarnı bitişiğindeki Kanuni 
Sultan Süleyman çeşmesinin bozulan suyolunun 
tamirat masrafina dair. 

Merbı1tan takdim olman arz-ı halde muharrer 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ihya-gerdeleri olan Mir[a]hı1r harnmaını ittisalinde 
kain muhterik çeşmeye cari ma-i leziz tarikiarı harab 
aldığından keşfi zımnında sactır olan ferman-ı 
alilerine imtisalen savb-ı çakeriden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle keşf ü mu'ayene itdirilirek mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin keşf-i sani defteridür. 

Fı gurre-i R sene [ 1 2]64 [7 Mart 1 848] 

72 0.5 
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Çeşme-i mezkfirun ana tarikı Horhor çeşmesi 
kurbında mevcfid terazfidan olup terazıi-yı 
mezkfirdan Aksaray harnmaını önüne gelinceye 
kadar mefrı1ş Arnabud künkleri harab aldığından 
kadimi üzre Arnabud künklerinün tecdidi: 
TOlen 
His ab 
1 70 

Künk 
425 Aded 
3 .5  Fi 
1487.5 Guruş 
Harnmam-ı mezkfir önünden Aksaray'da 
karavulhane önüne gelinceye kadar mefrCış beş 
[üzerine] borılan ta'mir ü tecdide muhtac aldığından 
ziyade harabınun tecdidi ve ma' adasınun yarma 
hendek ile ta 'miri: 
Tecdidi : 
TCılen 
His ab 
32 

B on 
1 7  Ade d 
34 Fi 
578 Guruş 

Dahil-i sur: 
374 Guruş 
Ta 'rniri: 
TCılen 
His ab 
38  
5 Fi 
1 14 Guruş 

Karavulhane önünden Haşim Ağa'nun konağı önüne 
gelinceye kadar yarma hendek ile Arnabud 
künklerinün ta 'miri : 
TCılen 
His ab 
1 10 
2 Fi 
220 Guruş 
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Konağ-ı mezkur önünden Yatakbaşı mesleğine 
gelinceye kadar beş üzerine barı sargılarınun 
yedirme ile ta 'miri : 
Tillen 
His ab 
30 
2 Fı 
60 Guruş 

Konağ-ı mezkGr önüne bir aded mücedded meslek 
inşası : 
50 Guruş 

Zikr olman Yatakbaşı mesleğinden vakf-ı müşarun 
ileyhden Cellact çeşmesi ittisalinde hazine kapusına 
gelinceye kadar mefrGş beş üzerine borılannun ca be 
ca baca küşadıyla top çekilerek yedirme sargısınun 
ta 'miri: 
TGlen 
Hi sa b 
190 
1 .5 Fı 
285 Guruş 
MezkGr hazine kapusından istid'a alınan muhterik 
çeşmenün hazinesine gelinceye kadar ma-i leziz 
tarikınun künkleri harab olup fakat tarik-ı mezkurun 
tahtından ha valisinde vakı ' hanelerün çirkab lağrnı 
güzeran itmek mülabesesiyle ma-i leziz tankınun 
yarım arşun urnkında yapılması lazım gelmiş 
aldığından kadimi vechile künk ferş olmmak lazım 
gelse tarik-ı mezkGr cactde mahallde bulındığından 
az vakitde fena-pezir olacağından künkleri fesh birle 
tahtı yasdıklı üzeri harpuşta zebaneleri yedirme 
sargılı beş üzerine bo rı ferşi : 
TGlen 
His ab 
170 

Barı 
148 Ade d 
34 Fı 
5032 Guruş 

Çeşme-i mezkurun ebniyesi külliyyen hedm birle 
mevcG[d] temeli üzerine divarcı ma'rifetiyle som 
ayak üzeri som kemerli ve seng-i küfekiden zarlı ve 
edrafına seng-i küfekiden tekne ve varil zank taşıyla 
maslak vaz 'ı üzerine ah ş ab sakf ve tahta tavan inşası 

299 

12-2187/lc 



300 

12-2187/ld 

12-2187/le 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

ve zahnnda mevcfid hazinesinün derfinına sıva ve 
lökün ve kalay tecdidi : 
Nısf derece taş ilavesiyle çeşme divan : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
4 ı .5 3 .5  

Terbi'an 
Hi sa b 
2 ı  
60 Fı 
ı 260 Guruş 

Tekne varil taşı: 
250 Guruş 

Çeşme üzerinün ahşab sakfıyla hazinesi etrafına 
muhafaza divan inşaları : 

Sakfı : 
Tfilen 
His ab 
5 

Arz en 
Hi sa b 
3 .5 

Terbi'an 
His ab 
ı7 .5 
25 Fı 
437.5 Guruş 

Muhafaza divan: 
Arz en 
Hi sa b 
3 .5 

Terbi'an 
His ab 
2 ı  
20 Fı 
420 Guruş 

Devren 
His ab 
2 ı  

Arzen 
Hi sa b 
ı 

Hazinesine sıva ve lökün ve kalay tecdidi : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
7 2.5 

Terbi'an 

Kadden 
His ab 
ı 
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His ab 
17 .5 
1 5  
262.5 

Fi 
Guruş 

Hazinesine timur kapak ve kilid vaz ' ı :  
1 00 Guruş 

Hazine üzerine kara sakf inşası: 

Hazinesine kara sakf: 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
7 3 .5 

Terbi'an 
His ab 
14.5 
1 5  Fi 
367.5 Guruş 

Bir kıyyelik dökme maslak ma'a kined tanzimi 
mesarifi : 
30 Guruş 

Zencirli nühas tas: 
60 Guruş 

Borı ve künk mahallerinde fersüde olmış kaldırırnun 
tecdidi: 
Tülen Arzen 
Hisab Hisab 
745 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
1 1 17 
ı Fi 
1 1 17 Guruş 

Dolu(?) savağına yedi üzerine borı: 
2.5 Aded 

'28 Fi 
70 Guruş 
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Harnmaliyye ve nakliyyesi: 
1 2 1 9  Guruş 

Keşf-i sanı mOcebince rnesarifi : 
Cem'an yekün: 
1 34 1 0  Guruş 

Dahil-i sOret: 
1 3 159 Guruş 

Haric-i sOret: 
25 1 Guruş 

12-2/8911 Ayasofya civarındaki yangın havuzunun 
tamirat masrafına dair. 

Ayasafya-i kebır kurbında Mekteb-i fünuniyye 
karşusında kain harika mahsus olan havza car! ma-i 
lezız tarıkınun akdeınce vuku ' bulan harıkda Bab-ı 
hümayOn ittisalinde vakı ' hisar yüzünde larnba 
borılan şikest aldığından mu 'ayene oldığı vechile 
havz-ı mezkOrun ba'zı mertebe ta 'mıriyle derOnına 
lökün talas mesarifini mübeyyin defteridür. 

Fı 2 1  C sene [ 1 2]78 [24 Aralık 1 86 1 ]  

Havz-ı mezkGrun tarafeyn dıvarlarınun i ç  tarafında 
lökün derzleri fersOde olmağla halis harcia lökün 
kalay talasıyla ta 'mıri mesarifi :  
TOlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
14  1 2  1 .5 

S emen 
750 Guruş 
Havz-ı mezkOrun şikest olan beş üzerine kurşun 
borılannun kadımi vechile beş üzerine borılannun 
ferş ve tesviyesi: 
Kıta'at 
8 Aded 
70 Fı 
560 Guruş 

Havz-ı mezkOrun derOnında bir mikdar teraküm iden 
çarnunnun tahliyesi: 
S emen 
100 Guruş 
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Mevcud üç aded maslaklarınun ta 'miri mesarifi: 
S emen 
50 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi :  
146 Guruş 

Cem 'an yekun: 
1 606 
O l  06 Saray-ı cedid-i şahane bölükbaşısı Hüseyin 
Ağa'nun ta'ahhüdiyle tenzili 
1 500 Guruş 

12-218912 Su meclisinin; Topkapı sarayı, Bayezid, 
Şehzadebaşı, Vefa ve Eski köprü güzergahındaki 
kaldırım ve suyollarının dayanıklıklarını arttırmak 
ve tamirat masraflarını azaltmak hakkındaki görüş 
ve değerlendirmelerini içeren layiha. 

Bab-ı hümayundan Bayezid ve Şehzadebaşı'na ve 
oradan Vefa tarikıyla Cisr-i atik'a doğrı mevcud 
kaldırımlarun müka 'ab eşkeF3 taşlar ile suret-i 
muntazamada müceddeden inşası ve işbu yapılacak 
kaldırırnlarun bozulmaması ve hal-i intizamda 
kalması bu mahallerde bulınan suyollarınun bir tarz
ı diğere konılınası husı1sı tezkire-i samiye-i hazret-i 
vekalet-penahi ile emr ü ferman buyurılmakdan naşi 
sactır buyurılan ferman-ı ali-i nezaret-penahilerine 
erbab-ı vuküf bendeleri celb olmarak meclis-i 
acizanemüzde lede' l-müzakere mezkı1r soyollarınun 
suret-i tesviyesine çend bendi şarnil layihasıdur. 

Bab-ı hümayundan Mekteb-i fünı1niyye karşusında 
kain sebile gelince bu caddede saray-ı hümayuna 
mahsus iki üzerine çifte olarak iki arşun urnkında 
hendek derlımnda kurşun barılar mefruş olup işbu 
barılar yakın vakitde tesviye alınmış olmasıyla 
mezkur barılar kema fi ' s-sabık tutkunlukdan 
muhafaza olmdığı halde bi mennihi te 'ala bu 
malıallden haylice vakit yapılacak kaldırırnlara halel 
gelmeyeceği ve işbu sebilden Divanyalı'nda Fıruz 
Ağa cami '-i şerifi köşesine gelince bu mahallde 
Ayasofya cami '-i şerifisuyı ana tarikıyla Mekteb-i 

73 müka'abü'ş-şekl 

303 

12-2/89/2a 



304 

12-2/89!2b 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

fünuniyye ve mahall-i mezkurda harika mahsus havz 
vesair çend aded hane vesaireye mahsus ufak 
soyolları mevcud olup salifü'l-beyan ana tarikıyla 
zikr olman ufak yolları 1cabına göre tecdidiyle 
kaldırım kenarına alındığı halde mazarratdan salim 
olacağı. 

Bend-i evvel de gösterildiği vechile Firuz Ağa cami ' 
i şerifi köşesinden yine Divanyalı'yla Okcılar 
başında mezaristan önüne gelince işbu caddede 
saray-ı hümayuna ve türbe-i şerif ve Sultan Ahmed 
ma'a Ayasofya-i kebir ve Köprili Mehmed Paşa ve 
Osmaniyye cami ' -i şerifinün beş aded kebir borılar 
ile ana tarikı olup ve işbu ana tariklarınun 
tarafeyninde nihayet on dört aded yarım ve bir 
masuraya mahsusa hane vesaireye ufak soyolları 
bulmarak asıl soyollarınun kesret mahalli burası 
bulınmış olmasıyla işbu soyolları şimdiki 
kaldırımlarun yarım ve bir arşun tahtında bulınmış 
ve bunlarun ekserisi müşrif-i harab aldığından ara 
ara ta 'miratdan hali olmadığından işbu su yollarına 
mahsus olmak üzre iki arşun vus 'ında ve bir buçuk 
nihayet iki arşun yükseklikde tarafeyni divarlı ve 
üzeri tolos kemerli halis harcile müceddeden bir ana 
lağmı inşa olınmış olsa ve zikr olman ana tarikiarı 
lağm-ı mezkur tabanına ve ufak yollar dahi iki taraf 
divarlarına ekser üzerine tabaka tabaka tesviyesi ve 
hin-i tesviyelerinde atik borılannun isti 'mali 
mürnkin olmayanlarınun enkaz balıasınun mahsubı 
ve tecdidi lazım gelenlerinün mahsusa olarak 
müceddeden tesviyesi ve işbu lağm derünında 
borılarun ta 'miratı vukü ' ında tesviye olınmalariyçün 
münasib çend mahallere örme baca inşası ve üzeri 
kapak ferşiyle muhafazasında mezkur kaldırunlara 
asla halel gelmeyeceği ve ilerüde mesarifce menafi '
i kesire hasıl olacağı derkar ise de fakat bi ' I-icab ol 
mikdar vus 'atde yapılacak lağmun hendek küşadında 
tahte' l-arz arsalar zuhur ideceği melhüz idüğinden 
el-hasıl tekellüfden hali olmayacağı mesarif-i 
kesireye mütevakkıf buyurılacağından ancak bu 
hususun icra-yı icabatı mutlakan re'y-i ali-i nezaret
penahi idüği. 

Bend-i sanide gösterildiği vechile Okcılar başında 
mezaristan önünden Bayezid ve Şehzadebaşı'na ve 
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oradan Vefa tarikıyla Cisr-i atik'a kadar ba'zı 
mahallerinde bir iki ana tankı olup ve fakat ufak 
suyolları kesret üzre bulındığından ve işbu 
suyollarınun bi ' l -icab ba'zıları karşu karşuya güzar 
itmekde aldığından mezkı1r yollarun evvelde / 

gösterildiği vechile icabı vechile tecdidi ve ana 
tarikınun kadim mahalline ferşi ve ufak yollarun 
dahi yaya kaldırımlarına alınması muvafık-ı irade-i 
aliyye buyurıldığı halde haylice vakit mazarratdan 
hali olacağı me' mı11 idüği. 

Bend-i sanide lağm inşası gösterilen ana tanklarınun ' 
kaldırırnlara tesadüf idecek kebir borılannun cins-i 
kadimine göre mahsı1siyye olarak kamilen tecdid ve 
mevzı '-ı kadimelerine ferş ve tesviyesi ve ma 'ada 
ufak yollarun dahi icabına göre tecdidiyle yaya 
kaldırımlarun iki tarafına alınması mürnkin olup ve 
bu sı1retde tesviyesi muvafık-ı irade-i aliyye 
buyurıldığı halde saye-i ihsan-vaye-i hazret-i 
şaMnede tecdid alınan yollar otuz seneden 
mütecaviz bazılmayarak mezkı1r kaldırırnlara bir 
hal el gelmeyeceğinden meclis-i acizanemüzde bu / 

vechile tesviyesi tercih ve ihtiyar alınmış ise de İcra
yı iktizası her halde re'y-i aliye menı1t mevaddan 
idüği. 

İşbu suyollarına tezkire-i samiye-i hazret-i vekalet
penahide gösterildiği vechile parça parça ağızları 
süzgeçli timur dökme borılardan konılınası mürnkin ' 
ise de işbu timur borılardan nümı1ne olarak bundan 
akdem Hazret-i Ebi Eyyı1b-i Ensari hazretlerinün 
cami '-i şerifi suyı tarikıyla Beğoğlı'nda diğer bir 
mahalle tesviye kılınmış aldığından mezkı1r 
borılarun derı1nı paslanup ve teraküm iden çamur 
sırça(?) taş hasıl iderek mezkı1r borılarun kutrları 
daralmakda ve tahliyesi dahi mümkin olamadığından 
matlı1b olan su cereyan itmeyüp mesleklerinden 
dışarı akmakda bulınmasıyla isti 'mali mümkin 
olamadığından el-yevm mezkı1r burılarun tebdili 
lazı[m] görünmiş ve cesim yatak mahallere ba'zan 
ferş alınmış olan bir üzerine kurşun barınun yiğirmi 
dört parmak kutrı olup işbu yiğirmi dört parmak 
kutrı olan barıdan yiğirmi lüleden mütecaviz su 
cereyan ideceğinden bu maküle olan mahallerde 
tecrübe olınmamış ve işbu timur barılar mesarifi 

305 

12-2/89!2c 

12-2/89/2d 

12-2/89!2e 



306 

12-2189/2g 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

dahi kurşun borı mesarifinden ziyadece göründiği 
İstihbar kılınıruş ise de bu vechile tesviyesi dahi 
mutlakan re' y-i ali-i nezaret-penahllerine 
mütevakkıf mevaddan idüği. 

Saray-ı hümayun tarikı cümlesinden kebir olarak 
yiğirmi dört parmak kutrında bir üzerine kurşun 
barılar derunından vaktine göre yiğirmi lüle mikdan 
su cereyan ideceği balada bend bend gösterildiği 
vechile zikr olman soyollarınun keyfiyyat-ı 
lazımeleri muvafık-ı ernr ü irade-i aliyye-i nezaret
penahlleri boyunldığı halde evvel-i emrde çarşı1 
kaldırımlarına me' mı1r olan mühendis ve taraf-ı 
çakeranemüzden bölükbaşılar hazır oldukları halde 
Ebniye hulefasından bir efendinün ta 'yiniyle mezkur 
soyolları bi ' l-mu 'ayene keşf ü misaha ve ism ü 
şöhretiyle sebt-i defter olmarak bir kıt 'a  haritası dahi 
tersim olındukdan sonra üçünci bendün tertibi 
veyahud her kankı suretle tesviyesi ernr ü ferman 
boyunlur ise ana göre mesarifat-ı vakı 'alannun vakt 
ü hale nazaran tahmini lazım geleceği muhat-ı ilm-i 
samileri buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

Fı 23 Receb sene [ 1 ]272 [30 Mart 1 856] 

12-2/9011 Bayezid külliyesi suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli Han tabe 
serahu hazretlerinün cami '-i şerif ve imaret-i amire 
ve hayrat-ı sairelerine cari ma-i lezizün haric ve 
dahil-i sı1rda ana tarikiarı müşrif-i harab olup ta'ınlr 
ü tecdide rnuhtac bulınıruş aldığından müte 'allık 
buyurılan ferman-ı all-i nezaret-penahilerine bi' l
imtisal me'mı1r-ı mahsus irsaliyle bi ' l-rnu 'ayene 
keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı rnesarifini 
mübeyyin terkım kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Fı 2 1  Ca sene [ 1 ]277 [5 Aralık 1 860] 

Kireç ocağınun geçid ana lağırunun İstanbul 
tarafında vakı ' iki aded bacası çökmiş o ldığından 
lağm-ı rnezkı1run derunı kum ve çamur ile rnemlı1 
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almış aldığından baca küşadıyla lağm-ı mezkı1run 
tath1ri: 

Lağm tahli yesi : 
Tı1len 
His ab 
5 1 0  
1 0  Aded 
500074 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tı1len 
His ab 

6 2 
Terb1'an 
His ab 
240 
5 Fı 
1200 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 10  

Bu mahallde vakı ' lağm ağzında meslekden diğer 
mesleğe gelinceye kadar mefn1ş Paşa künklerinün 
top çekme ta 'ınlri : 

Tı11en 
Hisab 
500 
3 Aded 
1 500 Guruş 

Zikr alınan geçid ana lağmınun gelen tarafında on 
arşun mahall i  münhedim almış aldığından derı1nınun 
iki taraf d1varlarınun taş ve kapak ilavesiyle 
tesviyesi ve memlı1 almış kum ve çarnunnun 
tahliyesiyle ve lağm-ı mezbı1r derlinında mefrı1ş eski 
birerlik künklerinün ziyade harabınun tecd1di ve 
ma'ada mahallinün top çekme ta'm1ri : 

D1var ta 'm1ri: 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
20 0.5 

74 5 1 00 

Kadden 
Hi sa b 
1 .5 
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Terbi'an 
His ab 
15  
20 Fi 
300 Guruş 

Kapağı : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
20 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
30 
55 Fi 
1 650 Guruş 

Lağm tahliyesi : 
Tfilen 
His ab 
200 
10  Fi 
2000 Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d 

TGlen 
Hisab 

3 2 

Terbi'an 
Hisab 
72 
5 Fi 
360 Guruş 

Be h eri 
Arz en 
His ab 
2 

Kadden 
His ab 
6 

Eski birerlik künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
20 

Künki 
50 Aded 
10  Fi 
500 Guruş 

Top çekme ta'miri: 
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Tfilen 
His ab 
350 
2.5 Fi 
875 Guruş 

Kireç ocağında ıskaradan üçünci mesleğe gelinceye 
kadar eski birerlik künklerinün top çekme ta 'm!ri : 
Tfilen 
His ab 
350 
2.5 Fi 
875 Guruş 

Bu mahallde kain ıskaradan Kumluk mesleğine 
Kumluk mesleği gelinceye kadar mefrOş eski 
birerlik künklerinün top çekme ta'm!riyle Kumluk-ı 
mezkOrun tahliyesi : 

Top çekme ta 'm1ri: 
Tfilen 
His ab 
60 
2.5 Fi 
150 Guruş 

Kumluk tahliyesi mesarifi : 
S emen 
200 Guruş 

Uzunkoltuk ta'b!r olınur kolun gelen tarafında vakı ' 
ana lağmınun bacası çökmiş aldığından lağm-ı 
mezkOrun derOnında teraküm itmiş kum ve 
çarnunnun baca küşadıyla tahliye ve ihracı : 

Lağm tahliyesi: 
TOlen 
Hisab 
70 
10  Fi ..:....::.. __ 

700 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

2 2 

Be h eri 
Arzen 
His ab 
2 

Kadden 
His ab 
6 
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48 
5 Fı 
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VAKlF SU DEFI'ERLERİ /SU KEŞiF DEFI'ERİ 

Kezalik lağm-ı mezkı1run giden tarafında lağmun 
bacası çökrniş aldığından baca küşadıyla lağm-ı 
mezbı1run tah li yesi : 

Tı11en 
His ab 
60 
1 0  Fı 
600 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

Tı1len 
His ab 

ı 2 

Terbi'an 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 25 

Zikr olman Uzunkoltuk nam mahallde vakı ' ana 
lağmınun bacası münhedim olmış aldığından lağm-ı 
mezkı1run derı1nı kum ve çamur ile memlı1 olup ma-i 
mezkurı girüye yatmış aldığından baca küşadıyla 
teraküm iden çarnunnun tahliyesi :  

Lağm tahliyesi :  
Tı1len 
Hisab 
200 
1 0  Fı 
2000 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

Tı1len 
His ab 

5 2 
Terbi'an 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 5 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Paşa kemeri ta 'b!r olınur kemer-i mezbfirdan gelen 
Vali de katmasınun menba ' ında ana lağrnınun derfinı 
kum ve çamur ile memlfi olmış aldığından baca 
küşadıyla ve lağm-ı mezbfirun ba 'zan münhedim 
mahallinde(?) lağm-ı mezbfirun tahliyesi mahallinün 
taş ve kapak ilavesiyle lağm ta'm!ri : 

Lağm tahliyesi : 
Tfilen 
His ab 
200 
1 0  Fı 
2000 Guruş 

Ta'm!r mahalli :  
Tfilen 
Hisab 
100 
20 Fı 
2000 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

2 2 
Terb!'an 
His ab 
32  
5 Fı 
1 60 Guruş 

Be h eri 
Arzen 
Hisab 
2 

Kadden 
His ab 
4 

Taş ocağı nam mahallde kain üç aded katma 
lağrnınun derfinında mefrfiş Arnabud künklerinün 
ziyade harabınun tecd!diyle ma'ada mahallinün top 
çekme ta 'm!ri ve lağm-ı mezbfirun derfinında 
teraküm itmiş kum ve çarnunnun baca küşadıyla 
tahliye ve ihracı: 

Arnabud künki tecd!di : 
Tfilen 

3 1 1 

12-2/90/lj 



3 1 2  V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

His ab 
40 

Künki 
100 Aded 
6 Fı 
600 Guruş 

Top çekme ta 'm] ri : 
TGlen 
Hisab 
1 00 
2 Fı 
200 Guruş 

Lağm tahliyesi : 
TGlen 
Hisab 
150 
1 0  Fı 
1 500 Guruş 

Baca küşadı : 
Aded 

TGlen 
His ab 

3 2 

Terbi'an 
His ab 
36  
5 Fı 
1 80 Guruş 

Be h eri 
Arz en 
His ab 
2 

Kadden 
Hisab 
3 

Zikr olınan taş ocağından gelen kolun dere 
mahalline müceddeden altı pulluk künk ferş ve 
tesviyesi : 
TGlen 
Hi sa b 
20 

Künk 
50 Aded 
8 Fı 
400 Guruş 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 3 1 3  

Taş ocağı kolına mülhak katma tarıkında mefruş 
Arnabud künklerinün top çekme ta 'm1ri: 
TQlen 
His ab 
100 
2 Fl 
200 Guruş 

Mahall-i mezkur civarında vakı ' Paşa kemerinün 
üzerinün kapakları yirinden hareket itmiş aldığından 
mevcud kapaklarınun halis kettanlı horasan harcla 
derz ta 'm1ri ve badana talası : 
TUlen Arzen 
Hisab Hisab 
250 2 

S emen 
3000 Guruş 

Zikr olman Paşa kemeri başındaki meslekden diğer 
mesleğe gelinceye kadar mefruş eski birerlik 
künkleıinün top çekme ta 'm1ri : 
TUlen 
His ab 
200 
2.5 Fl 
500 Guruş 

Kemer-i mezkur önünde vakı ' ana tarıkınun yatak 
mahallinde mefruş altı parmak künklerinün ta 'ınlri: 
Tfilen 
His ab 
50 
8 Fl 
400 Guruş 

Emirler deresinden gelen katmanun lağm ağzından 
kumluk mahalline varıncaya kadar mefruş Arnabud 
künklerinün top çekme ta'm1riyle lağm-ı mezburun 
tahliye ve tath1ri: 

Top çekme ta'm1ri : 
TUlen 
His ab 
100 
2 Fl 
200 Guruş 

12-2/90/1/ı 



3 1 4  

12-2190/lı 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
Hisab 
50 
10 Fi 
500 Guruş 

Küçük karyesi ittisalinde çınar ağacı tahtında kain 
ana lağmınun dertim kum ve çamur ile memlu 
oldığından lağm-ı mezburun baca küşadıyla tahliye 
ve tatlıiri ve lağm-ı mezbur derlinında mefruş olan 
yedi parmak künklerinün top çekme ta'miri : 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
Hi sa b 
1 50 
10 Fi 
1 500 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

Tfilen 
His ab 

3 2 

Terbi'an 
His ab 
120 
5 Fi 
600 Guruş 

Be h eri 
Arzen 
Hisab 
2 

Kadden 
Hi sa b 
1 0  

Yedi parmak künklerinün top çekme ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
1 00 
5 Fi 
500 Guruş 

Kezalik mahall-i mezkfir ittisalinde Çayır nam 
malıall de vakı ' ana tarikında mefrfiş yedi parmak 
künklerinün ta 'miri : 
Tfilen 
Hisab 
50 
5 Fi 
250 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Çukurhan ittisalinde vakı ' ana tarıkında mefrfiş yedi 
parmak künklerinün top çekme ta 'ınlri: 
Tfilen 
His ab 
200 
5 Fı 
1 000 Guruş 

Çiço çiftliği civarında Süleymaniyye kubbesi 
önündeki meslekden diğer mesleğe varınca kadar 
kezalik yedi parmak künklerinün top çekme ta 'ınlri : 
Tfilen 
His ab 
200 
5 Fı 
1 000 Guruş 

Zikr olınan Çiço çiftliği önünde kain ana tankında 
mefrfiş yedi parmak künklerinün top çekme ta 'ınlri: 
Tfilen 
Hisab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Bayram Paşa civarında Ermeni maşatlığı nam 
malıall de vakı ' İmdad mesleğinden islam 
kabristanına gelinceye kadar ana tarıkında mefrfiş 
yedi parmak künklerinün tecdidi: 
Tfilen 
Hisab 
1 30 

Künki 
325 Ad ed 
25 Fı 
8 1 25 Guruş 

[Derkenar] Elli kıyyelik elvalıdan ma'mfil idüği. 
y eniçeşme nam malıall de vakı ' terazilnun lamba 
mahalline müceddeden on sekiz parmak devrinde 
kurşun borı vaz' ı :  

2 Aded 
400 Fı 
800 Guruş 

3 1 5  



3 1 6  

12-2/92/la 

V AKIF SU DEFrERLERi /SU KEŞiF DEFrERİ 

Şehzacte yatağı ta 'bir olınur nam mahallde vakı ' ana 
tarikında mefrfiş on sekiz parmak devrinde olarak 
kurşun borılan ziyade harab olup tecdide muhtac 
bulınmış aldığından atık borılan fesh birle 
levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak borılannun 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
30 

B on 
17 Aded 
400 Fı 
6800 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
7764.5 Guruş 

Cem'an yekfin: 
58329.5 
0 1200 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik 
kurşun babası kıyye 400 fi 3 
57 1 29.5 Guruş 

12-2/92/1 Üsküdar 'daki Şeyh Ali Selanıi Efendi 
tekkesi ile hanıanıına su ileten suyolunun tamirat 
nıasrafıııa dair. 

Medine-i Üsküdar'da Toygar tepesi nam mahallde 
vakı ' kutbü' l-arifin gavsü' l-vasılln merhum eş-Şeyh 
All es-Selamı kuddise sırruhu' s-sami hazretlerinün 
bina ve ihyasına muvaffak oldığı dergah-ı şerifün 
şadurvanıyla hammarnun on seneden berü tarikiarı 
harab olup ta' mire mu h tae bulmını ş ol dığından 
bahisle tesviyesi husfisı dergah-ı mezbfir post-nişini 
ve hammarn-ı mezbfir müste'cirleri taraflarından ba 
arz-ı hal istid' a olmmakdan na şi keşfi husfisına dair 
sactır buyurılan ferman-ı samllerine bi ' l-imtisal 
me'mfir-ı mahsusa irsaliyle bi' l-mu 'ayene keşf ü 
misaha itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Fı 7 C sene [ 1 2]78 [ 1 0  Aralık 1 86 1 ]  



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Yenimahalle'de Bağçev an Andire hanesi önünde 
mesleğe bir arşun cam çarşfi taş çerçube ve timur 
kapak ma'a kilid tesviyesi mesarifi : 
S emen 
1 50 Guruş 

Ermeni mektebi ittisalinde terazfiya varıncaya kadar 
mefrı1ş altı üzerine kurşun borıları müşrif-i harab 
olup tecdide muhtac bulınmış oldığından atik 
borılan fesh birle levazımat-ı mukteziyyesi tekmil 
olarak kadimi vechile altı üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
200 

Bo n 
1 10 Aded 
65 Fi 
7 150 Guruş 

Bu mahalle nısf taş i lavesiyle üç buçuk arşun 
kaddinde terazG-yı ab inşası ve terazfi-yı mezkfir 
üzerine yarım arşun cam çarşı1 timu[r] kapak ma'a 
kilid tanzimi mesarifi : 
S emen 
350 Guruş 

TerazG-yı mezkfir önünde mefrı1ş olan altı üzerine 
kurşun benlarınun yarma hendek ile tecdidi : 
TGlen 
His ab 
20 

Bo n 
l l  Aded 
65 Fi 
7 15  Guruş 

Hayratlık mezarlığı başından bacaya gelinceye kadar 
mefrfiş altı üzerine kurşun borılannun yarma hendek 
ile tecdidi : 
Tı1len 
Hisab 
1 80 

Bo n 

3 1 7  

12-2192/Jb 



3 1 8  

12-2192/lc 

12-2192/ld 

99 Aded 
65 Fi 
6435 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Pişmişoğlı çeşmesi ittisalinde mesleğine mermer taş 
çerçube ve timur kapak ma 'a kil id tanzirni mesarifi : 
S emen 
ıoo Guruş 

Tekyekapusı caddesinde beş arşun kaddinde terazu
yı ab inşasıyla terazu-yı mezkur üzerine taş tekne 
vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
400 Guruş 
Terazu-yı mezkurdan hammarnun terazusına 
varıncaya kadar mefruş altı üzerine kurşun 
borılannun yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
220 

Bo n 
66 Ad ed 
65 Fi 
4290 Guruş 

Fersude olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
220 
ı Fi 
220 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
ı 98 ı  Guruş 

Cem'an yekun: 
2 ı 79 ı  
O ı575 Atik kurşun tenzili kıyye 450 fi 3 .5  
202 ı 6 Gurşun 
022 ı 6 Meclisce tenzili 
ı 8000 Guruş 

Ber muceb-i istid'a  vakfı tarafından i 'tası lazım 
gelen sülüs hisse mesarifi : 
6000 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Hammarn-ı mezkur müste 'cirleri tarafından ber 
muceb-i istid 'a i 'tası icab iden sülüsan hisse 
mesarifi : 
12000 Guruş 

İşbu keşf-i evvel defteri natık aldığı üzre tarik-ı 
mezkurun cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez 
tenzilat on sekiz bin guruşa baliğ olmış ve zir-i 
yekun cenahda gösterildiği vechile meblağ-ı 
mesarif-i mezkur on sekiz bin guruşun ber muceb-i 
istid'a  sülüs hissesi olan altı bin guruşı vakfı 
canibinden ve sülüsanı olan on iki bin guruşı dahi 
hammarn-ı mezbur m üste' c irieri tarafından i 'tası 
lazım geleceği muhat-ı ilm-i samileri buyurıldukda 
ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Fi 7 C sene [ 1 ]278 [ l O  Aralık 1 861 ]  

12-2/93/1 Defterhane suyolunun tamirat masrafına 
dair. 

Defterhane-i hakani derunına cari ma-i leziz tarikı 
müşrif-i harab olup ta'mir ü tecdide muhtac bulınmış 
aldığından bi ' l-keşf tesviyesi hususı bundan akdem 
ba suret Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa'ya havale 
olmarak ma'rifetiyle bi' t-ta'mir bu kerre hitama 
reside olmış aldığından keşfi hususına dair 
müte 'allık buyurılan emr ü irade-i aliyye-i nezaret
penahllerine bi' l-imtisal me'mur-ı mahsusa irsaliyle 
bi' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirilerek mikdar ve75 
mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i sanı 
defteridür. 

Fi 23 Şevval sene [ 1 ]278 [23 Nisan 1 862] 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi cennet-mekan 
Sultan Mahmud Han hazretlerinün türbe-i şerifi 
karşusında kain Serradar terazusından bi' l-ifraz 
Fazlı Paşa nam mahallde vakı ' mesleğe gelinceye 
kadar mefruş altı üzerine kurşun borılan muhtac-ı 
ta 'mir aldığından yarma hendek ile sakat 
malıallerine yedirme ve ip sargılı ta 'miriyle ve 
ba 'zan tecdidi : 

75 mikdar-ı 

3 1 9  

12-2/92/1e 

12-2/93/la 



320 

12-2/93/lb 

12-2/93/lc 

Ta 'mir mahalli : 
Tfilen 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Tecdid mahalli : 
Bo n 
7 Aded 
60 Fı 
420 Guruş 

VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Meslek-i mezkfirdan defterhane-i mezkGre 
derGnında hazineye varınca kadar mefrGş kezalik altı 
üzerine kurşun borılannun ta'miri : 
Tfilen 
Hi sa b 
20 
5 Fı 
100 Guruş 

Mezkfir hazineden sıra masıaklara gelince kadar 
mefrfiş altı üzerine kurşun borılan ziyade harab olup 
tecdide muhtac bulınmış aldığından atik borılan fesh 
biri e kadim i vechile borılannun tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
25 

B on 
1 3  Ade d 
60 Fı 
780 Guruş 

Zikr olınan hazineden müceddeden inşa olman 
heHilarun tarikına altı üzerine borı ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
25 

B on 
1 3  Aded 
60 Fı 
780 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİY A TI 

Belalara müceddeden tokmak başlı maslak ma'a 
kin ed vaz ' ı :  
5 Aded 
30 Fı 
1 50 Guruş 

Müceddeden beş aded küfeki zank taşı vaz' ı  
mesarifi : 
Serneo 
200 Guruş 

Hazine-i mezkı1run derGnında teraküm iden 
çarnunnun tarhiriyle icabı vechile lökün kalay talası 
mesarifi : 
Serneo 
250 Guruş 

Hazine-i mezkı1r kapusına tahtadan ma 'm Gl kap u 
ma 'a kil id tesviyesiyle mesarifi : 
S emen 
30 Guruş 

Fazlı Paşa derGnında mesleğe bir aded kilid tesviyesi 
mesarifi : 
S emen 
15  Guruş 

FersGde olman kaldırım tesviyesi : 
TGlen 
His ab 
1 20 
ı Fı 
1 20 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi :  
329.5 Guruş 

Cem'an yekün: 
3674.5 
0058.5 Ber veeh-i tahmin ihrac alınan atik kurşun 
tenzili kıyye 1 9 .5 fi 3 
3616  
0366 Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa'nun 

ta 'ahhüdiyle tenzili 
3250 
0050 Ber ınıleeb-i keşf görinen ziyadesi tenzili 
3200 

321  

12-2/93/ld 



322 V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞi F  DEFfERİ 

Defterhane-i hakani derunına cari ma-i leziz tankı 
müşrif-i harab olup ta 'rnir ü tecdide muhtac bulınmış 
aldığından bi' l-keşf tesviyesi husiisı bundan akdem 
ba silret Beğlik suyolcısı Hacı Hasan Ağa'ya havale 
olmarak ma 'rifetiyle ta 'rnir ü tecdid o lınarak bu 
def'a hitama reside olmış aldığından gayr-i ez ale ' l
hisab kusur matliibınun i ' tası husus ı miima il ey h 
tarafından ba arz-ı hal istid ' a  olmmakdan naşi keşfi 
hususına dair müte 'allık buyurılan emr ü irade-i 
ali yy e-i n ezaret-penahilerine bi' 1 -imtisal me' m ur-ı 
mahsusa irsaliyle bi' l-mu'ayene ve keşf-i evvel 
suretiyle mukabele ve tatbik olındukda girüye hiç bir 
şeyi kalmayarak keşfi miicebince kamilen tesviye 
olmdığı anlaşıldukdan sonra ol babda tanzim olman 
işbu keşf-i sani defterinde muharrer esamisi zirlerine 
rayic-i vakt ü hale tatbikan meclisce vaz ' -ı fiat 
olmarak hisab olındukda cem'an mesa[rif]-i 
tesviyesi gayr-i ez tenzilat üç bin iki yüz elli guruşa 
reside oldığı rehin-i ilm-i samileri buyurıldukda ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fı 23 Şevval sene [ 1 ]278 [23 Nisan 1 862] 



İNDEKS 

A 
ABDULLAH Ağa (Darussaade ağası), ı 20 
Abdullah Ağa konağı (Bulgurlu), ı 20.Bkz. konak 
Abdullah Paşa çeşmesi (Üsküdar), ı 9.Bkz. çeşme 
Abdülhallm Efendi konağı (Çarşamba), 43.Bkz. konak 
Acıçeşme, 22 l .Bkz. çeşme 
Acıhammam (Divanyolu), ı 60, 203, 293.Bkz. hammam; -

terazGsı, 160.Bkz. teriizu 
Acıhammam caddesi, 2 ı 2, 287.Bkz. cactde 
Acımaslak hammiimı, 23 l .Bkz. hammiim 
Agop bağı (Karta!), 2 ı 9.Bkz. bağ 
Ağa harnmaını (Samatya), 234.Bkz. hammiim; - teriizusı, 

1 0 l .Bkz. teriizG 
Ağa hammiimı teriizGsı (Yedikule), l O I .Bkz. teriizu 
Ahiidi(?) köşkü (Üsküdar), ı 12 .Bkz. köşk 
Ahmed Ketbuda mesleği, 63.Bkz. meslek 
�hmediyye (Aksaray), 96, 98; - çeşmesi, 98.Bkz. çeşme 
AhGrkapu suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Akarçeşme (Eyüp), 46.Bkz. çeşme 
Akarçeşme (Sofular), 95, 96.Bkz. çeşme 
Akbıyık hammiimı (Ahırkapı), 236.Bkz. hammiim 
Akındıburnı, 56 
Aksaray hammiimı, 233, 298.Bkz. hammiim 
Aksaray karavulhiinesi, 298.Bkz. karavulhiine 
Aksaray suyolcısı, 227.Bkz. suyolcı 
Akşemseddin köşesi, ı 2  
Akşemseddin teriizGsı, 296.Bkz. teriizu 
Alaca mahalle, 236.Bkz. mahalle 
Alacahammam, 23 l .Bkz. hammiim 
Alacamescid mahallesi (Laleli), 94.Bkz. mahalle 
Alacamescid tekyesi (Liileli), 94, 95.Bkz. tekye 
Alacaminare tekyesi (Üsküdar), 1 22.Bkz. tekye 
Alazzade mahallesi (Topkapı), 2.Bkz. mahalle 
Alçakdam cami 'i (Cihangir), 248.Bkz. cami 
All Fevzi bağı (Beylerbeyi), 263, 273.Bkz. biiğ 
All Paşa çayırı (Küçükköy), 86, ı 82.Bkz. çayır 
altı parmak künki, ı 2, ı4, 25, 62, 65, 7 1 ,  1 0 ı ,  1 ı 2, 1 29, ı 50, 

ı 5 ı ,  1 52, ı 56, 193, 295, 296, 3 ı3 .Bkz. künk 
altı pulluk künki, 2, 84, 86, 87, 88, 89, 9 1 ,  99, 1 04, 105, ı l l , 

1 1 2, ı 13,  ı 23,  1 37, ı40, ı49, 1 5 ı ,  ı 69, 1 73,  1 78,  ı 80, 
ı 83,  ı 92, 200, 239, 25 ı , 256, 269, 3 ı 2.Bkz. künk 

Altıay çeşmesi, ı42.Bkz. çeşme 
Altımermer, 234 
Amuca Hüseyin Paşa vakfı, 7, 8.Bkz. vakf 

ana meslek, 123 
Angeli bağı (Bayrampaşa), 295.Bkz. biiğ 
Arahacı Bayezid mahallesi, 135, 1 36.Bkz. mahalle 
Arahacı Biiyezid teriizusı, 135, 1 36.Bkz. teriizG 
Arahacı deresi (Paşabahçe), 254.Bkz. dere 
arahacı dükkanı (Üsküdar), 3 l .Bkz. dükkiin 
Arahacılar (Karaca Ahmed), 30 
Arahacılar hammamı, 230.Bkz. harnınarn 
Ariiste hammiimı (Sultanahmed), 234.Bkz. hammiim 
Arnabud karyesi, ı 08.Bkz. karye 
Arnabud künki, 9, ı 3, ı7,  ı 8, 19, 20, 24, 33, 34, 5 ı ,  54, 64, 

72, 75, 77, 79, 82, 93, 95, 96, ı 02, ı o9, ı 20, ı 22, ı 38, 
ı44, ı 49, ı 50, ı 62, 163, ı 66, ı 67, ı 73,  ın, ı 84, ı 86, 
ı92, ı 96, 205, 2 ı 5, 2 ı 8, 247, 249, 250, 255, 257, 262, 
270, 272, 282, 289, 295, 298, 3 ı l , 3 ı 3 .Bkz. künk 

�rpa emini çeşmesi, 47.Bkz. çeşme 
Asım Efendi !ağını (Rumelihisarı), 58.Bkz. !ağın 
At meydiinı (Sultanahmet), 292.Bkz. meydan 
Atik Ali Paşa cami 'i (Çenberlitaş), 37, 225.Bkz. cami ' 
Atik Dikimhane harnmaını (Vezneciler), 236.Bkz. harnınarn 
ATİK Viiiide Sultan, ı 55,  ı 57 
Atiyye Sultan sarayı (Akıntıburnı), 56.Bkz. saray 
Avas karyesi, 24, 65.Bkz. karye 
Avcı Sultan Mehmed çeşmesi, ı 1 8.Bkz. çeşme 
Avretbiiziirı, ı, 4, 7.Bkz. biiziir, pazar 
Ayasofya hammamı, 23 l .Bkz. harnınarn 
Ayasofya terazusı, 4 l .Bkz. teriizG 
Ayasafya-i kebir cami'i, 37, 40, 2 ı 2, 29 ı ,  303.Bkz. cami ' ; -

suyı, 303.Bkz. su 
Ayasafya-i kebir medresesi, ı 60.Bkz. medrese 
Ayasafya-i kebir taksimi, 2 1 2, 288.Bkz. taksim 
ayazma: Balıklı -sı (Silivrikapı), 137 
Ayazma (Arnavutköy), ı o8 
Ayazma bostanı, 249.Bkz. meslek 
Ayaıma kolı, 1 9 l .Bkz. kol 
ayazma suları, 2 ı 6  �yineli çeşme (Sarıgüzel), 16.Bkz. çeşme 
Ayişe Kadın hammiimı, 235.Bkz. hammiim 
Ayişe Sultan kolı ana !ağını, 64.Bkz. !ağın 
Ayvalıdere, ı 56.Bkz. dere 
Ayvansaray harnmiimı, 230.Bkz. hammaın 
Ayvansaray suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Azebler hammiimı, 1 07, 230.Bkz. harnınarn 
Azmizade Mustafa Efendi çeşmesi, ı 23,  ı 9 l .Bkz. çeşme 
Azıniziide Mustafa Efendi vakfı, ı 89, 1 9 l .Bkz. vakf 
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B 
Baba Haydar mahallesi, ı40.Bkz. mahalle 
Baba Haydar mahallesi (Eyüp), 47 
Bab-ı maliyye, ı99, 2 ı 2  
baca, 23, 62, 86, 89, ı 80, 266, 3 ı 0, 3 ı4, 3 ı 7  
bağ: Agop - ı  (Karta!), 2 ı9 ;  All Fevzi -ı (Beylerbeyi), 263, 

273; Angeli -ı (Bayrampaşa), 295 ; Balmumcı -ı 
(Beylerbeyi) ,  263, 273; Basınacılar kethudası -ı 
(Üsküdar), ı ı ı ;  Deli İbrahim -ı (Karta!), 2 ı  8, 2 ı  9; Deli 
Mehmed -ı (Çamlıca), 19; Eşref Efendi -ı (Göksu), ı 7; 
Hacı İbrahim -ı (Gümüşsu yu), ı, 34; Hüsrev Paşa -ı 
(Boyacıköy), ı 98; İmam -ı (Bey lerbey i), 262, 273 ;  
Keçeoğlı -ı (Beylerbeyi), 262, 263, 273; Kirkor -ı 
(Bebek), 59; Mustafi\ Paşa -ı (Vaniköy), ı38 ;  Osman 
Paşa -ı ( Üsküdar), ı ı ı ;  Ömer Ağa -ı (Topçular), ı 92; 
Petro -ı (Üsküdar), ı ı ı ;  Tarabya -ları, ı95 ;  Terzibaşı 
-ı (Eyüp), 92; Tunus-ı (Üsküdar), 30, 3 ı  

bağçe: Kassab Hacı İ sma'll -si (Topkapı), 1 04; Köseağl ı 
si (Topkapı), 1 04; Küçüktavşan -si (Keçeciler), ı ı ,  ı4 ;  
Paşa-si, ı 58, 25 1 , 254 

Bağçevan Andire hanesi (Üsküdar), 3 17.Bkz. hane 
Bağlarbaşı mesleği (Üsküdar), 20.Bkz. meslek 
Baha Beğ hanesi, 284.Bkz. hane 
bakkal dükkanı (Eski All Paşa), ı 3 .Bkz. dükkan 
bakkal dükkanı (Malta), 67.Bkz. dükkan 
Balat hanınıamı, 230.Bkz. hanımam 
Balatlı !ağını, 62.Bkz. !ağın 
Balıklı ayaznıası (Sil ivrikapı), ı 37.Bkz. ayazına 
Balıkl ıhavz, 235.Bkz. havz 
Bali Paşa cami 'i (Eski Ali Paşa), 1 5 .Bkz. cami '  
Balnıumcı bağı (Beylerbeyi) ,  263, 273.Bkz. bağ 
Basınacılar kethudası bağı (Üsküdar), l l  l .Bkz. bağ 
Basmahane (Ahnıediye), 96 
Başhavz, 258, 259.Bkz. havz 
Bayezld medresesi terazCısı, 36.Bkz. terazlı 
Bayram Paşa, 2, ı 03 ,  1 42 ,  ı 86, 295, 3 ı 5  
BAYRAM Paşa, ı 
Bayram Paşa bostanı mesleği, 25.Bkz. meslek 
Bayram Paşa furunı, 4.Bkz. furun 
Bayram Paşa medresesi, 4.Bkz. medrese 
Bayram Paşa terazCısı, 4, 5, 296.Bkz. terazlı 
Bayram Paşa vakfı, 2, 7.Bkz. vakf.Bkz. vakf 
bazar, pazar: Avret-ı, ı, 4, 7 ;  Çiharşenbih -ı, 43; Esb -ı, 

26; Irgad-ı, 1 0 1  
Bebek, 58 
Beğlerbeği canıi ' i ,  26 ı ,  272.Bkz. cami '  
Beğlerbeği çeşnıesi (Bayrampaşa), 295 .Bkz. çeşme 
Beğlik Halkalı, ı 99 
Beğlik suyı,  236, 287.Bkz. su; - kubbesi, 36.Bkz. kubbe 
Beğlik suyolcısı, 227, 284, 287, 3 19, 32l .Bkz. suyolcı 
Beğlik suyolı, 292.Bkz. suyolı 
Beğlik ustası, 227.Bkz. usta 
Beğoğlı, 46 
Beğoğlı kışlası, 224.Bkz. kışla 
Benliziide çayırı (Çamlıca), 22.Bkz. çayır 
Benlizilde çeşmeleri (Göksu), 17 .Bkz. çeşme 
Beşinci Kadın çeşmesi, 1 09, 1 24, 1 25 .Bkz. çeşme 
Beziran (Periziid) Hiitun mahallesi (Cihangir), 247.Bkz. 

mahalle 
birerli k  künk, ı, 58, 59, 1 16, ı 17 , 279, 307, 309, 3 ı 3.Bkz. 

künk 

İNDEKS 

Boğaziçi, 25 ı 
borı, 2 ı ,  22, 27, 42, 1 07, ı26, ı55 ,  ı 58, 243, 248; - ferşi, 

48, 97, ı46, 1 47, 1 48, 1 64.Bkz. ferş; kurşun -, 25, 44, 
5 ı ,  54, 55, 68, 69, 72, 8 1 ,  98, ıoo, 1 02, 1 03, ı 1 4, ı ı 5 , 
ı40, ı 68, ı76, ı 89, 1 90, 1 93, ı 96, 1 98, 202, 206, 208, 
209, 2 1 2, 2 ı 5, 2 ı 8, 2 19, 22 1 , 222, 224, 226, 248, 252, 
264, 275, 276, 282, 284, 285, 287, 29 ı ,  292, 302, 303, 
305, 306, 3 ı 5, 3 ı6, 3 ı7, 3 1 8, 3 1 9, 320; lamba -ları, 302 

Bosna tankı (Karaca Ahmed), 30 
bostan: Ayazma -ı, 249; Dolabl ı - (Yenibahçe), ı 5 ;  

Lökünciler -ı (Edirnekapı), 20ı ;  Ömer -ı 
(Bayrampaşa), 66; Tavşan -ı (Yenibahçe), ı 5  

Bostan hammilını (Haseki), 233.Bkz. hammam 
Bostan hammilını (Unkapanı), 230.Bkz. hammaın 
Bostan kapusı terfizCısı (Langa), ı 3 ı .Bkz. terfiz Cı 
Bostan sCıkı (Langa), ı33.Bkz. sCık 
Bostanlar kuyusı (Langa), ı 34.Bkz. kuyu 
Boyacı karyesi, ı 6 ı ,  162, ı 63, 1 98, l 99.Bkz. karye 
Bozdoğan kemeri, 25, 26, 69, ı 52, ı 53, 1 55, 202, 206.Bkz. 

kemer 
bölükbaşı: EyyCıb -sı, 227; Fatih -sı, 227; Sultan Ahmed 

-sı, 227; Süleymaniyye -sı, 228; Taksim -sı, 227 
Budakzade Mehmed Ağa çeşınesi, ı 23.Bkz. çeşme 
Bulgurlı karyesi, 1 16, ı ı 8, 1 20, ı 2 I .Bkz. karye 
Surmalı çeşme, 265.Bkz. çeşıne 
Büyük Çaınlıca, ı 9  
Büyük Çamlıca deresi, ı ı O. Bkz. dere 
Büyük Kovacılar hamınamı, 235.Bkz. hamınam 

c 
cfidde: Acıhammiim -si, 2 1 2, 287; icadiyye -si 

(Kuzguncuk), ı 38 ;  Posta -si, 265; Tekyekapusı -si 
(Üsküdar), 3 ı 8; Topcııar -si, ı 88; Tophiinelioğlı 
çeşmesi -si, 19 ;  Tophiinelioğlı -si, 22 

cami ' :  Alçakdam -i (Cihangir), 248; Atik All Paşa -i 
(Çenberlitaş), 37, 225; Ayasafya-i kebtr -i, 37, 40, 2 ı2, 
29 1 ,  303; Bali Paşa -i (Eski Ali Paşa), 1 5 ;  Beğlerbeği 
i, 26 1 ,  272; Cerrah Paşa -i, ı ,  7; Cihangir -i , 45, 247; 
Emine Sultan -i, 106; EyyCıb -i, 305 ; FırCız Ağa -i, 
303, 304; Hacce Kadın -i (Yedikule), 1 0  I ;  Hace Veys 
i (Eski Ali Paşa), ı 5 ;  Hekimağlı All Paşa -i, 9, 10 ;  
İ sma']J Efendi -i, 4 ı ;  Koca Mustafa Paşa -i , 43, 44, 
ı36, 2 10; Mi 'mar -i, ı 23 ;  Selamı -i (Üsküdar), ı ı 8; 
Sultan Ahmed -i, 37, 52, 304; Sultan Bayez1d -i, 36, 
38, 1 63, ı 65 ,  1 66, 203, 303, 304, 306; Sultan Süleyman 
-i, 26, ı65 ;  Süleymaniyye -i, ı48 ;  Takyeci -i 
(Topkapı), ıo4; Valide -i (Üsküdar), 1 1 5 ;  Yeni-, 33;  
Zal Mahmud Paşa -i (Eyüp), ı 39;  Zeyneb Sultan -i, 27 

Canfeda çeşmesi (Gedikpaşa), 38.Bkz. çeşme 
Cebeci köyi, 235.Bkz. köy 
Cebehiineci karyesi, 23, 24, 26, 33, 62, 7 1 ,  75.Bkz. 

karye.Bkz. karye 
Cellad çeşmesi (Aksaray), 55, 299.Bkz. çcşme; - terazCısı, 

55 .Bkz. terazil 
Cendere boğazı, 277 
Cerrah Paşa cami ' i ,  ı ,  7.Bkz. cami '  
Cerrah Paşa çeşmesi, 7.Bkz. çeşnıe 
Cerrah Paşa hammamı, 7, 233.Bkz. hammaın 
Cerrah Paşa hastahanesi ,  ı57.Bkz. hastahane 
Cerrah Paşa suyı, ı55,  ı57.Bkz. su 
Cerrah Paşa tar1kı, 2.Bkz. tarık 
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Cerrah Paşa vakfı, 1 ,  7.Bkz. vakf; - su !ağını, l .Bkz. !ağın 
Cezeri Kasını Paşa mahallesi (Eyüp), 47.Bkz. mahalle 
Cığnloğlı sebll i, 166.Bkz. sebll 
Cihanglr cami'i, 45, 247.Bkz. cami ' 
Cihangir mesleği, 247.Bkz. meslek 
Cimri deresi, 25, 6 1 ,  199.Bkz. dere 
Cisr-i atik, 303, 305 

ç 
Çağlayan, 282 
Çakal dağı (Üsküdar), 1 1 5, 1 19,  261 ,  262, 263, 272, 273.Bkz. 

dağ 
Çamlıca, 22 
Çamlıca deresi, 1 14.Bkz. dere 
Çamlıca-i kebir, 22 
Çamurlıdere, 64, 197.Bkz. dere. Bkz. dere 
Çamurlıhan, 6 l .Bkz. han 
Çapa çeşmesi, 147.Bkz. çeşme 
çarçGbe, 45, 47, 49, 50, 90, 1 29, 133, 1 34, 2 1 1 , 237, 282 
Çardak katibi hanesi (Sofular), 95.Bkz. hane 
Çardaklı hammamı, 229.Bkz. harnınarn 
çarşG: Eski All Paşa -sı, 12;  Malta -sı, 67 
ÇarşG çeşmesi, 162, 163 .Bkz. çeşme 
Çatalmeslek (Bulgurlu, Üsküdar), 1 1 0, 1 14, 1 17 .Bkz. meslek 
ÇavGş hammamı, 233.Bkz. harnınarn 
ÇavGşzilde terfizCısı (Cihangir), 248.Bkz. terazG 
ÇavGşzade yokuşı (Cihangir), 248.Bkz. yokuş 
çayır: All Paşa -ı (Küçükköy), 86, 182;  Benlizilde -si 

(Çamlıca), 22; Geyik -ı, 47; İ stinye -ı, 144; Paşa -ı, 
8 1 ,  176; Sırıklı- (Küçükköy), 235 

Çayırağzı (Topçular), 66; - !ağını ,  89, 1 86, 205.Bkz. !ağın; 
- mesleği, 25, 1 5 1 ,  1 86, 1 88, 192, 198.Bkz. meslek 

Çayırbaşı (Timurkapu), 1 
Çaylak tekyesi, 37.Bkz. tekye 
Çelebi Mehmed Ağa haınmaını ,  234.Bkz. haınınaın 
Çenberli dikilitaş karavulhanesi, 57, 226.Bkz. karavulhane 
Çenberlitaş terazGsı, 57.Bkz. terazG 
Çengelköyi, 262, 273.Bkz. köy 
Çengelköyi deresi, 262, 272.Bkz. dere 
Çerkes Mehıned Ağa vakfı, 22 1 ,  222, 292.Bkz. vakf.Bkz. 

vakf 
çeşıne, 14, 53, 26 1 ;  Abdullah Paşa -si (Üsküdar), 19; Acı-, 

221 ;  Ahınediyye (Aksaray) -i, 98; Akar- (Eyüp), 46; 
Akar- (Sofular), 95, 96; Altıay -si, 142; Arpa emini 
si, 47; Avcı Sultan Mehıned -si, 1 18;  Azınizade Mustafa 
Efendi -si, 1 23 ,  1 9 1 ;  Ayineli - (Sarıgüzel), 1 6; 
Beğlerbeği -si (Bayrampaşa), 295; Benlizilde -leri 
(Göksu), 17 ;  Beşinci Kadın -si, 109, 1 24, 1 25 ;  
Budakzade Mehıned Ağa -si, 1 23 ;  Burmalı -,  265; 
Canfeda -si (Gedikpaşa), 38; Cellild -si (Aksaray), 55, 
299; Cerrah Paşa -si, 7;  Çapa -si, 147; ÇarşG -si, 162, 
1 63;  Çorlılı All Paşa -si (Topkapı), 35, 1 06; Çukur-, 
88, 1 8 1 ;  Çukur- (Eski Ali Paşa), 13 ,  14, 15 ;  Çukur
(Liile!i), 128;  Emine Sultan -·si, 1 06; Hacı Veli Ağa -si 
(Koşuyolı), 120; Horhor -si, 298; Icadiyye -si, 29; 
i stanbul ağası -si, 146; i vaz Efendi cami ' i  ve -si, 255; 
Kadi -si, 23 1 ,  267, 269; Kanlı- (Sarıgüzel), 16 ;  Kara 
Mustafa Paşa -si (Üsküdar), 1 19; Karagöz Mehmed Paşa 
-si, 1 9 1 ;  Karagöz -si, 1 23 ;  Karagümrük -i, 1 27; 
Mi 'ınar Ağa -si, 13 ;  Mi 'mar -si, 14; MfrahGr -si, 1 02; 
Pişmişoğlı -si (Üsküdar), 3 1 8; Saka -si, 235; Sarıgüzel 
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-i, 16; Sırmakeş -si (Topkapı), 35; Sultan Ahmed -si, 
46; Sultan Mahmud Han-ı Evvel -si, 106; Sultan Murad 
-si, 106; Sultan -si, 289; Sultan Süleyman -leri, 70; 
Şekerpare -si, 1 89; Şifa -si, 23 1 ;  Tavan lı-, 123; 
Topcıbaşı Abdülmü'min Ağa -si (Tophane), 276; 
Tophaneliağlı -si, 19, 1 1 2, 1 22 :  Vezfr -si (Kıztaşı), 48; 
Yeni- (Edirnekapı), 68, 1 23, 3 15 ;  Yeşillioğlı -si 
(Avretpazarı), 5, 7 

Çınar (Küçükköy), 85, 86, 1 80, 1 82 
Çınar kolı (Cebeci), 23, 24, 26, 63.Bkz. kol 
Çiço çiftliği, 24, 1 50, 3 15 .Bkz. çiftlik.Bkz. çiftlik 
Çiço kubbesi (Metris), 87, 1 82, 1 84.Bkz. kubbe 
Çifteçınar (Göksu), 1 8  
ÇifteterazG, 3 
çiftlik: Çiço -i, 24, 1 50, 3 15 ;  Levend -i, 58; Raıni -i, 

1 92, 193, 241 
Çiharşenbih pazarı, 43.Bkz. bazar, pazar 
Çil ingir (Yedikule), 1 0 1  
Çilingirler teriizGsı (Yedikule), 1 0 l.Bkz. terazG 
Çini lihammam (Zeyrek), 229.Bkz. hammam 
Çivizade mahallesi, 105 .Bkz. mahalle 
Çorlı l ı  Ali Paşa çeşmesi (Topkapı), 35, 106.Bkz. Sırmakeş 

çeşmesi 
Çorlılı All Paşa medresesi, 1 25 .Bkz. medrese 
Çorlılı All Paşa vakfı, 35, 106.Bkz. vakf 
Çömlekciler (Beyazıt), 203 
Çömlekciler hammamı, 229.Bkz. hammaın 
Çörekci kapusı, 206.Bkz. kapu 
Çubuklı, 158,  159 
Çukurçeşme, 88, 1 8 1  
Çukurçeşme (Eski Ali Paşa), 13 ,  14, 1 5 .Bkz. çeşıne 
Çukurçeşme (Laleli), 1 28.Bkz. çeşıne 
Çukurçeşme ınesleği, 10 1 ,  102.Bkz. meslek.Bkz. meslek 
Çukurçeşme suyolcısı, 227.Bkz. suyolcı 

D 
dağ: Çakal -ı (Üsküdar), 1 15, 1 19, 261 ,  262, 263, 272, 273 
Dana yokuşı, l O l .Bkz. yokuş 
darb lülesi, 49, 1 26, 1 54, 1 55,  223, 294.Bkz. lüle 
Darbhane-i amire, 2 1 2  
Daru' l-fünGn, 2 12 , 2 14, 287, 288 
Daviid Ağa mahallesi, 139.Bkz. mahalle 
DavGd Paşa kışlası, 1 56, 265, 270.Bkz. kışla 
DavGd Paşa mahkemesi suyı, 9.Bkz. su 
Defterdar yokuşı, 276.Bkz. yokuş 
Defterhane-i hakan!, 284, 287, 3 19, 322 
Değirman arkası (Üsküdar), l l l  
Deli İbrahim bağı (Karta!), 2 18, 2 1 9.Bkz. bağ 
Deli Mehmed bağı (Çamlıca), 1 9.Bkz. bağ 
Deliklikaya, 173 
Deliklitaş (Cebeci), 74, 168 
Deniz Abdiii mahallesi (Şehremini), 6.Bkz. mahalle 
dere: Arabacı -si (Paşabahçe), 254; Ayvalı-, 1 56; B üyük 

Çamlıca -si, 1 10; Cimri -si, 25, 6 1 ,  199; Çamlıca -si, 
1 14; Çamurlı-, 64, 197; Çengelköyi -si, 262, 272; 
Deveağlı -si (Paşabahçe), 25 1 ;  Emirler -si (Metris, 
Küçükköy), 60, 84, 1 80, 3 13 ;  Fındıklı-, 195 ;  Hasib Paşa 
mandıra -si, 272; Karka -si, 9 1 ;  Kaya Sultan -si, 82, 
177; Koyun -si, 78, 79, 8 1 , 173, 176, 232; Otak -si 
(Göksu), 17 ;  Seyyid Ahmed -si, 92, 93; Va! ide -si, 76, 
78, 1 70, ı 7 1  
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Derviş Hasan Ağa tarlası (Yakacık), 2 ı6.Bkz. tarla 
Derviş Yunus mahallesi (Karagümrük), 28.Bkz. mahalle 
Deve hanı, ı42.Bkz. çeşme 
Deveoğlı deresi (Paşabahçe), 25 l .Bkz. dere 
Dibekhane(?), ı42 
Dikil itaş (Çenberlitaş), 57 
Dikilitaş hammamı, 234.Bkz. hammam 
Dikilitaş katması, 205.Bkz. katma 
Dltab(?) hammilını (Draman), 235.Bkz. hammam 
Divane Ali Beğ mahallesi (Gedikpaşa), 38.Bkz. mahalle 
Divanyolı, ı 60, 226, 303, 304 
Dlvarcılar (Üsküdar), 3 ı  
Dividciler (Üsküdar), ı ı 8  
Divrikli Nu'man Paşa kemeri, 79.Bkz. kemer 
Doğancılar (Üsküdar), 29, 3 ı ; - meydanı, 2 ı .Bkz. meydan 
Dolablı bostan (Yenibahçe), ı 5 .Bkz. bostan 
Dökmeciler hammamı, 229.Bkz. hammam 
dükkan: arahacı -ı (Üsküdar), 3 1 ;  bakkal -ı (Eski All 

Paşa), ı 3 ;  bakkal -ı (Malta), 67; ekserci -ı (Macuncu), 
ı47, ı48; kalaycı -ı (Laleli), ı 28 ;  kaymakcı -ı 
(Karaman), 206; mCıytab -ı (Topçular), 242; mücellid -ı 
(Beyazıt), ı 63, ı65 

Dürriziide (Muhiifız) konağı (Küçük Çamlıca), ı 22.Bkz. 
konak 

E 
Edirnekapusı, 67, 89, 1 5 1 ,  ı92. ı 93,  200, 237.Bkz. kapu 
Edimekapusı hammamı, 229.Bkz. hammam 
Eğrikapu, 90, 255.Bkz. kapu 
Eğrikapu maksemi, 258, 259.Bkz. maksem 
Eğritop mesleği, ı o ı ,  1 02.Bkz. meslek 
ekserci dükkanı (Macuncu), ı47, ı48 .Bkz. dükkan 
Emin Sinan mahallesi (Çenberlitaş, Gedikpaşa), 70, 

225.Bkz. mahalle 
Emine Sultan cami 'i, 1 06.Bkz. cami'  
Emine Sultan çeşmesi, ı 06.Bkz. çeşme 
Emin-i ganem vakfı, 237.Bkz. hammam 
Emirler deresi (Metris, Küçükköy), 60, 84, ı 80, 3 13.Bkz. 

dere 
Emirler mesleği (Yedikule), ı o ı .Bkz. meslek 
Ermeni maşatlığı, 224.Bkz. maşatlık; - terazCısı, 224.Bkz. 

terfiz Cı 
Ermeni maşatlığı (Bayrampaşa), 3 ı 5.Bkz. maşatlık 
Ermeni mektebi (Üsküdar), 3 ı 7 .Bkz. mekteb 
Esb meydanı (Sultanahmet), 22ı ,  222.Bkz. meydan 
Esbpazarı, 26.Bkz. bazar, pazar 
Esbpazarı kemeri, 25.Bkz. kemer 
Esekapusı, 99, ıO I .Bkz. kapu 
Eski Ali Paşa, ı ı ,  ı 4, 296 
Eski Ali Paşa çarşilsı, ı 2.Bkz. çarşii 
Eski All Paşa terazilsı, 296.Bkz. terazil 
Eski Yenihammam (Eyüp), 229.Bkz. hammam 
Eşref Efendi bağı (Göksu), ı 7 .Bkz. bağ 
Etpazarı (Sellmiyye), 39 
Etpazarı terazeısı (Sellmiyye), 39, 40.Bkz. terazu 
Evkaf-ı hümayiln, ı 60; - hazinesi, ı 9 ! .Bkz. hazine 
Eyyfib, 255, 258, 259; medine-i -, 46, 48, 90, ı39 
Eyyilb bölükbaşısı, 227.Bkz. bölükbaşı 
Eyyub cami' i ,  305.Bkz. cami ' ; - suyı, 305.Bkz. su 

F 
Fatih bölükbaşısı, 227.Bkz. bölükbaşı 
Fatih vakfı suyı, 234, 236.Bkz. su 
Fazlı Paşa, 284, 286, 3 ı9 
Fenayi, 4 
Fener hammamı, 230.Bkz. hammam 
Ferhad Paşa, ı42, ı 86 
ferş: borı -i, 48, 97, ı46, 147, 148, ı 64 
Feyzl Efendi katması, ı20.Bkz. katma 
Fındıklıdere, ı 95.Bkz. dere 
RI yokuşı, ıo7.Bkz. yokuş 
Fıruz Ağa elimi 'i, 303, 304.Bkz. cami' 
furun: Bayram Paşa -ı, 4 

G 
Galib Beğ hanesi (Süleymaniye), ı 48.Bkz. hane 
Geçeöni, 63 
Gedik Paşa, 38, 70 
Gedik Paşa hammamı, 232.Bkz. hammam 
Gedik Paşa suyolcısı, 227.Bkz. suyolcı 
Geyik çayırı, 47.Bkz. çayır 
Göksu, ı7  
Gümüşsuyı (Topkapı), ı 
Gürci Mehmed Paşa vakfı, ı6 .Bkz. vakf 

H 

İNDEKS 

Hacce Kadın ciimi'i (Yedikule), ı o l .Bkz. cami ' ; - terazusı, 
l O l .Bkz. terazu 

Hace Paşa, 255 
Hace Paşa hammamı, 229.Bkz. hammam 
Hace Veys ciimi' i  (Eski Ali Paşa), ı5 .Bkz. cami ' 
Hacı Beşir Ağa vakfı, 2 ı 0.Bkz. vakf 
Hacı Evhad hammamı, 229.Bkz. hammam 
Hacı Hurşld Ağa hanesi (Şehremini), 6.Bkz. hane 
Hacı İ brahim bağı (Gümüşsuyu), ı, 34.Bkz. bağ 
Hacı İlyas mahallesi (Eski Ali Paşa), 1 5 .Bkz. mahalle 
Hacı Kadın hammilını (Küçükpazar), 233, 237.Bkz. 

hammaın.Bkz. harnınarn 
Hacı Kadın hammamı (Samatya), 234.Bkz. hammam 
Hacı Mustaffi Efendi sahilhanesi (Arnavutköy), 56, ı 24.Bkz. 

sahilhane.Bkz. sahilhane 
Hacı Veli Ağa çeşmesi (Koşuyolı) ,  ı 20.Bkz. çeşme 
Hadlee Sultan tankı, 32.Bkz. tarik 
Hadlee Sultan vakfı, 29.Bkz. vakf 
hafr, 67, 69, 96, 1 14, 1 34, ı 8 1 ,  ı 85,  ı 95, 2 ı 2, 2 ı4, 2 ı5,  2 ı7, 

224, 247, 258, 262, 265, 266, 269, 272, 287, 289 
Halıcılar köşki, ı 6.Bkz. köşk 
Halll Paşa vakfı, 22.Bkz. vakf 
Halkalı hammamı, 235.Bkz. hammam 
Halkalı Mahmud Paşa suyı, 228.Bkz. su 
hammam: Acı- (Divanyolu), ı 60, 203, 293; Acımaslak -ı, 

23 ı ;  Ağa -ı (Samatya), 234; Akbıyık -ı (Ahırkapı), 
236; Aksaray -ı, 233, 298; Alaca-, 23 ı ;  Arahacılar -ı, 
230· Atik Dikimhane -ı (Vezneciler), 236; Ayasofya -ı, 
23ı ; Ayvansaray -ı, 230; Azebler -ı, ı07, 230; Ariiste 
-ı (Sultanahmed), 234; Ayişe Kadın -ı, 235; Balat -ı, 
230; Bostan -ı (Haseki), 233; Bostan -ı (Unkapanı), 
230; Büyük Kovacılar -ı, 235; Cerrah Paşa -ı, 7, 233; 
Çardaklı -ı, 229; Çavilş -ı, 233; Çelebi Mehmed Ağa 
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-ı, 234; Çin i l i- (Zeyrek), 229; Çömlekciler -ı, 229; 
Dikil itaş -ı, 234; Dltab(?) -ı (Draman), 235; 
Dökmeci ler -ı, 229; Edirnekapusı -ı, 229; Eski Yeni
(Eyüp), 229; Fener -ı, 230; Gedik Paşa -ı, 232; Hace 
Paşa -ı, 229; Hacı Ev had -ı, 229; Hacı Kadın -ı 
(Küçükpazar), 233, 237; Hacı Kadın -ı (Samatya), 234; 
Halkalı -ı, 235; Hançerli -ı (Ayvansaray), 230; Haseki 
-ı, 23 1 ;  Havzlı -ı (Kumkapı), 230, 232; Haydar Paşa 
ı, 23 1 ;  Horhor -ı, 233; İbrahim Paşa -ı, 229, 296; imam 
-ı (Tatlıkuyu), 232; İshak Paşa -ı, 23 1 ;  İstinye -ı, 195; 
Kadırga limanı -ı, 232, 235: Kadiasker -ı, 229; 
Karaman -ı, 234; Kırkık -ı (Eyüp), 255; Kızlarağası 
ı, 233; Kıztaşı -ı, 234; Koca Mustafa Paşa -ı, 229; 
Kurıbalık -ı, 23 1 ;  Küçük- (Aitımermer), 234; Küçük 
Ağa -ı (Timurkapu), 232; Küçük Kovacılar -ı, 235; 
Küçük Mustafa Paşa -ı, 230; Küçükpazar -ı, 235; 
Ma 'cu ncı -ı (Şehrcmini), 234; Mahmud Paşa -ı, 228; 
Mehıned Ağa -ı (Çarşamba), 235; Merkez -ı 
(Heklmoğlı), 236; Mirahur -ı, 233, 297; Müftl -ı, 23 1 ;  
Nakkaş Paşa -ı, 234; Nişancı -ı, 228, 232; Öriciler -ı, 
236; Pertev Paşa -ı, 235; Saray -ı (Topkapı),  234; 
Sarıgüzel -ı, 16, 229; Selami -ı (Üsküdar), 1 1 8; Sofılar 
-ı (Aksaray), 236; Sultan Bayezld -ı, 232; Sultan -ı 
(Alaca mahalle), 236; Sultan -ı (Kesmekaya, 
Salmatomruk), 229, 235; Tahtakal 'a -ı, 23 1 ;  
Tahtaminare -ı (Balat), 236; Tevekkül -ı (Taşkasap), 
233; Türbe -ı, 229; Vezneciler -ı, 236; Yalı -ı, 229; 
Yalı -ı (Ayvansaray), 236; Yalı -ı (Yenikapı), 232; 
Yeni- (Kadıçeşmesi), 230; Yeni -ı, 236; Zenc'irlikuyu 
-ı (Edirnekapı), 228, 236; Zindandelen -ı, 232 

Hammam iskelesi (Langa), 1 32.Bkz. iskele' 
han: Çamurlı-, 6 1 ;  Deve -ı, 142; İ lçi -ı, .1 66 
Hançerli hammamı (Ayvansaray), 230.Bkz. hammam 
hane: Bağçevan Andire -si (Üsküdar), 3 17 ;  Baha Beğ -si, 

284; Çardak katibi -si (Sofular), 95; Galib Beğ -si 
(Süleymaniye), 148 ;  Hacı Hurşld Ağa -si (Şehremini), 6; 
Yosefaki -si (Kumkapı), 257 

hankah: Nureddlrı-i Cerrahi -ı (Karagümrük), 43 
harab Ili lesi, l 36.Bkz. lüle 
Harmanlık mesleği (Üsklidar), 20.Bkz. meslek 
HASAN Ağa, Hacı (Beğlik suyolcusu), 284, 287, 3 1 9, 321  
Haseki hammamı, 231 .Bkz. hammam 
Hasfurun (Topkapı), 3; - mesleği, 3 .Bkz. meslek 
Haslb Paşa mandıra deresi, 272.Bkz. dere 
hastahane: Cerrah Paşa -si, 157 
Hastahane, 25, 34, 35 
Hastahflne (Davutpaşa), 270 
Hastahane (Sakızağacı), 5 1  
Haşim Ağa konağı (Aksaray), 298.Bkz. konak 
havz: Balıklı-, 235; Baş-, 258, 259; --ı keblr, 2 12, 2 1 4  
Havzbaşı (Beylerbeyi), 263, 274 
Havz-ı keblr, 2 1 2, 2 14.Bkz. havz 
Havzlı hammamı (Kumkapı), 230, 232.Bkz. hammam; -

suyı, 237.Bkz. su 
Haydar Paşa hammamı, 23 1 .Bkz. hammam 
Haydar Paşa medresesi, 230.Bkz. medrese 
Hayratlık mezarl ığı (Üsküdar), 3 17.Bkz. çeşme 
hazine, 55, 103; Evkaf-ı hümayun -si, 1 9 1 ;  su -si, 254 
Heklmoğlı Ali Paşa cami 'i, 9, l O.Bkz. cami '  
Heklmoğlı Ali Paşa suyı, 1 55 ,  1 56, 1 57.Bkz. su  
Heklmoğlı suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Hekimoğlı ustası, 228.Bkz. usta 

Helvacıbaşı İskender Ağa mahallesi (Sultanahmet), 23 L 
235.Bkz. mahalle 

Hırka-i şerif terazusı, 296.Bkz. terazu 
Hiınınetzade mahallesi (Şehremini), ? .Bkz. mahalle 
Hobyar mahallesi (Hocapaşa), 255.Bkz. mahalle 
Horhor (Aksaray), 98 
Horhor çeşmesi, 298.Bkz. çeşme 
Horhor hammamı, 233.Bkz. hammam 
Horhor terazı1sı, 298.Bkz. terazu 
Humbarahane-i amire kışlası, 277.Bkz. kışla 
HÜDAYl Aziz Mahmud Efendi, 18 
Hüseyin Paşa vakfı, 5 ,  6 .Bkz. vakf 
HÜSEYiN Paşa, Amuca, I 
Hüsrev Paşa, l l ,  ı 4, ı 6 
Büsrev Paşa bağı (Boyacıköy), ı98.Bkz. bağ 
Büsrev Paşa tarlası ( İstinye), 1 43.Bkz. tarla 

lrgad bazan, l O l .Bkz. bazar, pazar 
ıskara, 78, 96, 254 
Ispanakcıoğlı tarlası ( İstinye), 1 44.Bkz. tarla 

İbrahim Paşa haınmamı, 229, 296.Bkz. hamnıam 
İdidiyye (Kuzguncuk), 29, 1 1 3 ,  1 14; - diddesi, 138.Bkz. 

cadde 
İcadiyye çeşmesi, 29.Bkz. çeşme 
iıçi hilnı, 1 66.Bkz. han ; - terilzusı, ı 66.Bkz. terazu 
i mam ba.ğı (Beylerbeyi) ,  262, 273.Bkz. bağ 
İmam harnmaını (Tatlıkuyu), 232.Bkz. hammi\m 
İmdfid mesleği (Bayrampaşa), 3 1 5 .Bkz. meslek 
İ nadiyye (Topkapı), 3 
İncir karyesi (Paşabahçe), 25 1 ,  254.Bkz. karye 
İnebeğ malıallesi (Büyüklanga), 53.Bkz. mahalle 
İshak Paşa hammamı, 231 .Bkz. hanımam 
İshak Paşa kapusı, 288.Bkz. kapu 
İshak Paşa kubbesi, 2 1 2, 2 13 ,  289.Bkz. kubbe 
İ shak Paşa taksimi, 2 1 3 ,  289.Bkz. taksinı 
iskele: Hanımam -si (Langa), 1 32 
İskele meydanı (Langa), 1 32.Bkz. meydan' 
islam kabristanı (Bayrampaşa), 3 1 5 .Bkz. kabristfin 
i sına 'll Efendi cami ' i ,  4 ı .Bkz. cami ' 
İ spitaliya, 239 
İstanbul ağası çeşmesi, 146.Bkz. çeşme 
İstanbul ağası suyolcısı, 227.Bkz. suyolcı 
İstinye çayırı, 144.Bkz. çayır 
istinye hammamı, 195 .Bkz. hammam 
İstinye tepesi, ı43.Bkz. tepe 
iv az Efendi cami 'i ve çeşmesi, 255.Bkz. çeşme 

K 
kabristiln: is lam -ı (Bayrampaşa), 3 1 5  
Kadırga Ilmanı hammaını, 232, 235 .Bkz. hanımam 
Kadi çeşınesi, 23 1 , 267, 269.Bkz. çeşnıe.Bkz. çeşme 
kadlasker: Rumil i  -i, 1 23 
Kadiasker haınmamı, 229.Bkz. hanımam 
Kağıdhane karyesi, 282.Bkz.Kağıdhane köyi 
KağıdJıane köyi, 279, 282.Bkz. köy 
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kahve: sıra -ler (Langa), 1 29, 1 32 
Kal ' a  meydanı (Yedikulle), ! 03.Bkz. meydan: - terazusı, 

1 03.Bkz. terazu 
kalaycı dükkam (Uileli), 128.Bkz.  dükkan 
Kalfa karyesi, 25, 26.Bkz. karye 
Kalfa kol ı ,  24.Bkz. kol 
Kanlıçeşıne (Sarıgüzel), l6 .Bkz. çeşme 
kapu: Çörekci -sı, 206; Edirne-sı, 67. 89, 1 5 1 ,  1 92, 1 93, 

200, 237; Eğri-, 90, 255; Esc-sı,  99, ! O l ;  İshak Paşa 
sı, 288; Kum-, 255, 257: Lanka Yeni-sı, 1 28 ;  
Merkebciler -sı, 3 6 ;  Mevlevlhane -sı, 1 05 ;  Nur-ı 
Osınaııiyye -sı, 296; Silivri-sı, 1 37, 1 89, 1 9 1 ;  Timur-, 
I ,  33, 35, 1 04, 1 82; Top-sı, 1, 7, 34, 1 04 

Kapuağası (Üsküdar), 30, 3 1 :  - terazusı, 3 l .Bkz. terazu 
K�ra Mustaffı Paşa çeşmesi (Üsküdar), 1 19.Bkz. çeşme 
Karaağ.:ç (Metris), 1 50. 192, 277. 282 
Karabaş mahallesi (Sili vrikapı), 1 89, 1 9 1 ,  295.Bkz. mahalle 
Karaca Ahmed (Üsküdar), 30; - mesleği, 20.Bkz. meslek; 

- terazusı, 30.Bkz. terazu 
Karadeniz tarlası (Bayrampaşa), 2.Bkz.  tarla 
Karagöz Mehmed Paşa çeşmesi, 1 23 ,  1 9 l .Bkz. çeşme; 

terazusı, 190.Bkz. terazu 
Karagöz Mehmed Paşa vakfı, 1 89, 1 9 l .Bkz. vakf 
Karagümrük, 4 1 ,  42; - çeşmesi, l 27.Bkz. çeşme; 

meydaııı, 1 27.Bkz. meydan; - terazusı, 4 1 ,  42, 1 27 .Bkz. 
terazu 

Karakolhane (Göksu), ı 8 
Karaman hammamı, 234.Bkz. hammam 
Karaman sukı (Fatih), 206.Bkz. suk 
Karantilli sokak (Topkapı), 3 .Bkz. sokak 
karavulhane: Aksaray -si, 298; Çenberli dikilitaş -si, 57, 

226; Yüksekkaldırım -si, 1 14 
Karka deresi, 9 l .Bkz. dere 
Karka kolı, 65.Bkz. kol 
Karta! kasabası, 2 1 6.Bkz. kasaba 
Kartaltepe (Metris), 149 
karye: Amahud -si, 1 08 ;  Avas -si, 24, 65:  Boyacı -si, 

1 6 1 ,  1 62, 1 63, 1 98, 1 99:  Bulgurlı -si, 1 1 6, 1 1 8, 1 20, 
1 2 1 ;  Cebehfiııeci -si, 23, 24, 26, 33, 62, 7 1 ,  75; İncir 
si (Paşabahçe), 25 1 ,  254; Kağıdhfiııe -si, 282; Kalfa 
si, 25, 26; Kısıklı -si, 1 9, 23; Küçük-, 85, 86, 1 79, 
3 1 4; Metris -si, 87, 149, 1 84; Mlrgfin -si, 1 95, 1 99: 
Topcılar --si, 1 92, 1 93 ,  24 1 ;  Van -si, 1 38 

kasaba: Kartal --sı, 2 16;  Kasım Paşa -sı, 90 
Kasım Paşa kasabası, 90.Bkz. kasaba 
Kasım Paşa mahallesi, 140.Bkz. mahalle 
Kasım Paşa terazusı, 140.Bkz. terazlı 
Kassiib Hacı isma'!l bağçesi (Topkapı), l 04.Bkz. bağçe 
Katib Şemseddlıı mahallesi (Süleymaniye), l48.Bkz. 

mahalle 
katma, 23, 6 1 ,  62, 7 ı ,  72, 75, 76, 79, 84, ı ıo, 1 1 9, 155 ,  ı 65 ,  

1 67, 1 69, 1 73, 178 ,  ı 80, 1 83, 1 96, 253, 270, 282, 3 1 3 ; 
lağm, 274; - tarikı, 34.Bkz. tarik; Dikilitaş -sı, 205; 
Feyzl Efendi -sı, 120 

Kavak (Cendere). 277 
Kaya Sultan deresi, 82, l77.Bkz. dere 
kayrnakcı dükkaııı (Karaman), 206.Bkz. dükkil.n 
Kazgaııcılar (Beyazıt), 1 63, 1 65 
Keçeciler, l l , 1 4  
Keçeoğlı bağı (Beylerbeyi), 262, 263, 273 .Bkz. bağ 
Ketere maşadlığı (Üsküdar), 19.Bkz. nıaşadlık 

İNDEKS 

Kemaııkeş Mustafa Paşa mahallesi (Galata), ı 14.Bkz. 
mahalle 

kemer: Bozdoğan -i, 25, 26, 69, 1 52, 1 53, 155, 202, 206; 
Divrikli Nu 'miln Paşa -i, 79; Esbpazan -i, 25; 
Küçük- (Küçükköy), 85, 86, 1 79;  Paşa -i, 79, 8 1 ,  175,  
31  ı ,  3 1 3 ; Şehziidebaşı -i,  202: Viran-, 200 

Kemikliburun (Topkapı), 2 
kenisa, kcnlse: Nerdübanlı -(Kumkapı), 257: Rlıın -sı, 

ı 6 I .  1 63, 1 93 ;  Sulumanasıı r -si (Samatya), ! O l  
Kırkçeşme, 90 
Kırkçeşme kubbesi, 33 
Kırkçeşme suyı, 2 1 2, 228, 230, 232, 258.Bkz. su; - !ağını, 

70, 7 l .Bkz. lağm 
Kırkık harnmaını (Eyüp), 255.Bkz. hammam 
Kısıkh karyesi, 1 9 ,  23.Bkz. karye.Bkz. karye 
kışla: Beğoğlı -sı, 224; Diivud Paşa -sı, 1 56, 265, 270; 

Hum barahane-i amire -si, 277; Kulleli -sı, 1 39;  Raml 
-sı, 1 04, 14 1 ,  ı so, ı s ı  

Kızıltaş mahallesi (Lfıleli), 146.Bkz. mahalle 
Kızlarağası hammamı , 233.Bkz. hammam 
Kıztaşı, 49, 50, 98, 99, 234, 295 
Kıztaşı hammamı, 234.Bkz. hammam 
Kıztaşı terazusı, 98, 295.Bkz. terazlı 
Kireç ocağı (Cebeci), 74, 1 68, 306, 309.Bkz. ocak; - kolı, 

72, 1 67.Bkz. kol 
Kirkor bağı (Bebek), 59.Bkz. bağ 
Koca Mustafa Paşa cami 'i ,  43, 44, ı 36, 2 ! 0.Bkz. cami'  
Koca Mustafa Paşa hammamı, 229.Bkz. hammiim 
Koca Mustafa Paşa terazusı, 44.Bkz. terazlı 
kol : Ayazma -ı, 1 9 1 ;  Çınar -ı (Cebcci), 23, 24, 26, 63: 

Kal fa -ı. 24; Karka -ı, 65; Kireç ocağı -ı (Cebeci), 72, 
ı 67 

konak: Abdullah Ağa -ı (Bulgurlu), 1 20; Abdülhallm 
Efendi -ı (Çarşamba), 43; Dürı1zade (Muhiifız) -ı 
(Küçük Çamlıca), 1 22 ;  Haşim Ağa -ı (Aksaray), 298; 
Sa'ld Efendi -ı (Çenberlitaş), 226; Sirozlı Mustafa Paşa 
-ı (Bulgurlu), 120; Süleyman Paşa -ı (Bulgurlu), 1 2 0  

Koska, 142 
Koşuyoh, 1 20 
Koyun deresi, 78, 79, 8 1 ,  173,  1 76, 232.Bkz. dere 
Köprili suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
KöseoŞlı bağçcsi (Topkapı), ! 04.Bkz. bağçe 
köşk: Ahad'i(?) -ü (Usküdar), ı 1 2 :  Halıcılar -i, 1 6; 

Pişmişoğlı -ü (Üsküdar), 1 1 2 
köy: Cebeci -i, 235; Çengel-i. 262. 273: Kağıdhane-i, 

279, 282; Küçük--, 1 42, 1 82, 235 
kubbe, 33, 99, ı o ı ,  1 1 7; Beğlik suyı -si, 36; Çiço -si 

(Metris), 87, ı 82, 1 84; İshak Paşa -si, 2ı 2, 2 1 3 ,  289; 
Kırkçeşme -si, 33; Sulukulle -si, 14; Süleymaniyye 
si, 3 1 5; Taksim -si (Beylerbeyi), 264, 275; Yeni
(Eyüp), 90, 258, 259 

Kulle mcydanı (lrgatpazarı) ,  1 0 l .Bkz. meydan ; - terazusı, 
10 l .Bkz. terazQ 

Kulleli kışlası, 139.Bkz. kışla 
Kumkapu, 255, 257.Bkz. kapu 
Kumkapu nişancı ustası, 227.Bkz. usta 
Kumlı mesleği, 79.Bkz. meslek 
Kumluk mesleği, 34, 8 ı ,  173,  1 76, 205. 252, 268, 269, 28 1 ,  

309.Bkz. meslek 
Kumluk mesleği (Paşabahçe), 25 l .Bkz. meslek 
Kumrılı mescid (Edirnckapı). 194.Bkz. mescid 
Kurılıalık hammamı, 23 l .Bkz. hammam 
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kurşun borı, 25, 44, 5 1 ,  54, 55,  68, 69, 72, 8 1 ,  98, 100, 102, 
103, ı ı4, 1 15,  ı40, 1 68, ı76, 1 89, 190, 193, ı96, 198, 
202, 206, 208, 209, 2 ı 2, 2 1 5 , 2 1 8, 2 19, 221 , 222, 224, 
226, 248, 252, 264, 275, 276, 282, 284, 285, 287, 291 ,  
292, 302, 303, 305, 306, 3 ı5,  3 1 6, 3 1 7, 3 1 8, 3 ı9, 
320.Bkz. borı 

kuyu: Bostanlar -sı (Langa), 1 34; Soğukçeşme -sı, 208 
Kuyucı Murad medresesi, 153.Bkz. medrese 
Kuzguncuk, 29, 1 1 3, 1 14 
Küçük Ağa harnmaını (Tiınurkapu), 232.Bkz. haınınaın 
Küçük Çaınlıca, 12 1  
Küçük Haydar (Eyüp), 92 
Küçük karyesi .Bkz. Küçükköy 
Küçük Kovacılar haınınaını, 235.Bkz. haınınaın 
Küçük Mustafa Paşa hamınfımı, 230.Bkz. harnınarn 
Küçük Piyale mahallesi (Kasımpaşa), 50.Bkz. mahalle 
Küçük yatakbaşı mesleği (Paşabahçe), 253.Bkz. meslek 
Küçükbal ıklı (Yedikulle), 238 
Küçükhaınınfıın (Altıınerıner), 234.Bkz. haınınam 
Küçükkarye, 85, 86, ı 79, 3 14.Bkz. Küçükköy 
Küçükkemer (Küçükköy), 85, 86, 179 
Küçükköy, ı42, 1 82, 235.Bkz. köy 
Küçükmeydan (Yedikule), 101 ; - terazilsı, IO l .Bkz. terazil 
Küçükpazar hammamı, 235.Bkz. Iıaınmam 
Küçüktavşan bağçesi (Keçeciler), 1 1 , 14.Bkz. bağçe 
küfeki, 102, 246, 286, 32ı  
künk, 2, 3, 1 ı ,  19, 22,  26,  27,  30,  31 ,  33, 35, 46, 47,  48,  65, 

8 1 ,  85, 10 ı ,  107, 1 08, 1 14, 138, 140, 144, 1 5 1 ,  ı 55,  1 58, 
1 59, ı77, 195, 24 1 , 242, 25 1 ,  299; altı parmak -i, 12 ,  14, 
25, 62, 65, 7 ı ,  I O ı ,  1 1 2, 129, 1 50, ı 5 ı ,  152, 1 56, 193, 
296, 3 13; altı pulluk -i, 2, 84, 86, 87, 88, 89, 9 1 ,  99, ı 04, 
105, l l l , 1 12, 1 1 3, 1 23, 137, 140, 149, 1 5 ı ,  ı 69, 173, 
178, ı 80, ı 83, 192, 200, 239, 25 1 , 256, 269, 3 12; 
Arnabud -i, 9, 13, 17 ,  1 8, ı 9, 20, 24, 33, 34, 5 1 ,  54, 64, 
72, 75, 77, 79, 82, 93, 95, 96, 102, 109, 120, 122, 138, 
149, 162, 163, 166, 167, 173, 1 77, 1 84, 1 86, ı 92, 196, 
205, 2 ı5, 2 1 8, 247, 249, 255, 257, 262, 270, 272, 282, 
289, 295, 298, 3 1 1 ,  3 1 3; birerlik -, 1, 58, 59, 1 16, 1 17, 
279, 307, 309, 3 1 3 ;  on iki parmak -i, 288; on sekiz 
parmak -i, ıoo, 1 5 1 ,  3 1 5 ;  Paşa -i, 34, 35, 104, ıo5 ,  
192, 307; yedi parmak -i,  25, 65 ,  66, 67 ,  69, 81 ,  85 ,  ı 50, 
ı75,  179, 1 83, 1 86, 1 93, 194, ı 99, 200, 201 , 203, 205, 
206, 3 14, 3 1 5 ;  yiğirmi dört parmak -i, 305 

L 
lağm, 7 1 ,  76, 86, l l l , 1 69;  Asım Efendi -ı (Rumelihisarı), 

58; Ayişe Sultan kolı ana -ı, 64; Balatlı -ı, 62; Cerrah 
Paşa vakfı ma-i leziz Cerrah Paşa vakfı ma-i leziz -ı, 1 ;  
Çayırağzı -ı (Topçular), 89, 1 86,  205; katına -, 274; 
Kırkçeşme su yı -ı, 70, 7 1 ;  Taksim su yı -ı, 58 ;  Uzun
(Bulgurlu), 1 15 ,  1 17 

Lala Efendi (Edirnekapı), 150, 1 92, 193 
Liileli, 128, ı46 
Laleli suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
laınba borıları, 302.Bkz. borı 
Lanka Yenikapusı, ı 28.Bkz. kapu 
Levend çiftliği, 58.Bkz. çiftlik 
Litros, 1 56 
lökün, 5, 6, 7, 8, 1 1 , 24, 28, 33, 39, 44, 5 1 , 53, 57, 67, 7 1 ,  72, 

79, 8 1 , 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 1 27, 
ı 29, 146, 147, 148, 1 54, 155, ı 66, 167, 1 79, ı 97, 207, 

2 1 1 , 223, 243, 258, 259, 265, 266, 269, 270, 272, 286, 
293, 295, 296, 300, 302 

Lökünciler bostanı (Eclirnekapı), 20 l .Bkz. meslek 
Lökünciler terazilsı (Edirnekapı), ı 93.Bkz. teriizı1 
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lüle, 23 1 ;  darb -si, 49, 1 26, ı 54, 155 , 223, 294; harab -si ,  
136 

M 
Ma'ciincı (Şelıremini), 147 
Ma' cilncı hammilını (Şehreınini), 234.Bkz. lı amınilm 
mahalle: Alaca -ı, 236; Alacamescid -si (Lilleli), 94; 

Alazzfide -si (Topkapı) ,  2; Arahacı Bfiyezid -si, 135 ,  
136; Baba Haydar -si, 140; Baba Haydar -si (Eyüp), 
47; Beziran (Perizfid) Hfitiin -si (Cilıangir), 247; 
Cezeri Kasım Paşa -si (Eyüp), 47; Çivizade -si, ı 05; 
Daviid Ağa -si, 139; Deniz Alıdal -si (Şelıremiııi), 6;  
Derviş Yunus -si (Karagümrük), 28;  Divane Ali Beğ 
si (Geclikpaşa), 38;  Emin Sinan -si (Çenberlitaş, 
Gedikpaşa), 70, 225 ; Hacı İlyas -si (Eski Ali Paşa), 1 5 ;  
Helvacıbaşı İskender Ağa -si (Sultanahmet), 23 1 ,  235; 
Himmetzfide -si (Şelıreınini), 7; Robyar -si 
(Hocapaşa), 255; İnebeğ -si (Büyüklanga), 53;  Karabaş 
-si (Silivrikapı), 1 89, ı 9 1 , 295 ; Kasım Paşa -si, ı40; 
Katib Şemseddin Paşa -si (Süleymaniye), ı48; 
Kemankeş Mustafa Paşa -si (Galata), ı ı4;  Kızıltaş 
si (Laleli), 146; Küçük Piyale -si (Kasımpaşa), 50; 
Mesih Paşa -si (Laleli), 146; Monla Hüsrev -si 
(Sofular), 95; M ünzevi -si (Eyüp), 46, 48; Re' aya -si 
(Sarınaşık, Edirnekapı), ı 5 ı ,  20 ı ;  Sarmaşık -si 
(Edirnekapı), 67, 20 1 ;  Sultan -si (Bayrampaşa), 295: 
Takyeci -si (Topkapı), 34, 35; Takyecibaşı -si 
(Topkapı), ı 

Mahmud Paşa haınınamı, 228.Bkz. lıaınmam 
Mahmud Paşa suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Mahmud Paşa-yı Vell suyolı, 294.Bkz. suyolı 
maksem: Eğrikapu -i, 258, 259 
Malcı cami ' i  (Yedikule), l O l .Bkz. dlmi ' 
Malta çiirşı1sı, 67.Bkz. çarşil 
malta taşı, 243 
ınandıra: Sa'id Efeneli -ı (Bebek), 58 
maslak: sıra -lar, ı09, ı 17 ,  285,  320; yu! arlı -, 223, 276, 

294 
ınaşatlık:  Ermeni -ı, 224; Ermeni -ı (Bayrampaşa), 3 15 ;  

Kefere -ı (Üsküdar), ı 9  
ınedine: --i Eyyub, 46, 48, 90, 139; --i Üsküdar, 22, 29, 

1 55 ,  1 58, 3 1 6  
medrese: Ayasafya-i kebir -si, 1 60; Bayram Paşa -si, 4; 

Çorl ı l ı  All Paşa -si, ı 25 ;  Haydar Paşa -ı, 230; Kuyucı 
Muract -si, 153 

Mehmed Ağa harnmaını (Çarşamba), 235.Bkz. Iıammam 
mekteb: Ermeni -i (Üsküdar), 3 1 7  
Mekteb-i fünilniyye (Ayasofya), 288, 290, 29 1 ,  302, 303 
Mekteb-i Tıbbiyye suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Merkebciler kapusı, 36.Bkz. kapu 
Merkez harnmaını (Hekimoğlı), 236.Bkz. harnınarn 
mescid: Kumrılı (Edirnekapı)-, 194; Sirkeci -i, 145 
Mesih Paşa mahallesi (Laleli), 146.Bkz. mahalle 
meslek, 1 39, ı 44; Ahmed Kethuda -i, 63; ana -, 123;  

Bağlarbaşı -i (Üsküdar), 20;  Bayram Paşa bostanı -i, 
25; Cihangir -i, 247; Çatal - (Bulgurlu, Üsküdar), ı 1 0, 
1 14, 1 17 ;  Çayırağzı -i (Topçular), 25, ı 5 ı , ı 86, ı 88, 
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192, 198; Çukurçeşme -i, 1 0 1 ,  1 02; Eğritop -i, 1 0 1 ,  
1 02; Emirler -i (Yedikule), 1 0  ı ;  Harmanlık -i 
(Üsküdar), 20; Hasfurun -i (Topkapı), 3; imdfıd -i 
(Bayrampaşa), 3 1 5 ;  Karaca Alımed -i (Üsküdar), 20; 
Kumlı -i, 79; Kumluk -i, 34, 8 1 ,  173, 1 76, 205, 252, 
268, 269, 28 1 ,  309; Kumluk -i (Paşabahçe), 25 1 ;  Küçük 
yatakbaşı -i (Paşabahçe), 253; NGiıkuyusı -i (Üsküdar), 
20; Seddbaşı -i (Cebeci), 74, 1 68, ı69; Şahinci -i , ı40; 
Tahtaminare -i (Edirnckapı) ,  67; Taşcılar -i (Üsküdar), 
20; Tiınurkapu -, l 94; Uçar - (Cebeci), 62, 63; 
Yatakbaşı -i (Aksaray), 299; Yatakbaşı -i (Beylerbeyi), 
264, 275; Yatakbaşı -i (Cihangir), 248; Yatakbaşı -i 
(Edirnekapı), 67, 200; Yatakbaşı -i (Göksu), ı7 ;  
Yatakbaşı -i (Karta! ), 2 1 8; Yatakbaşı -i (Paşabahçe), 
252; Yatakbaşı -i (Sofular), 95, 96; Yatakbaşı -i 
(Üsküdar), 1 9, 263 

Metris karyesi, 87, ı 49, ı 84.Bkz. karye.Bkz. karye 
Mevlev!hane kapusı, 1 05 .Bkz. kapu 
meydan: At -ı (Sultanahmet), 292; Doğancılar -ı, 2 1 ;  Es b 

-ı (Sultanahmet), 22 1 ,  222; İ skele -ı (Langa), 132;  
Kal 'a -ı (Yedikulle), 1 03 ;  Karagümrük -ı, ı 27 ;  Kulle 
-ı (lrgatpazarı), ı O l ;  Ta ' limhane -ı (Raıni), 241 

nıezaristan (Beyazı t), 304 
mezaristan (Edirnekapı) ,  1 93 
ıııeziiristan (Tophane), 276 
ınezaristan (Topkapı), 34, 35, 1 05 
ıneziiristar: (Üsküdar), 30 
mezarl ık: Hayratl ık -ı (Üsküclar), 3 1 7  
Mi' ıniir Ağa çeşnıesi, l 3.Bkz. çeşme 
Mi 'mar bostanı vakfı, ı 5 .Bkz. vakf 
Mi 'nı ar cami ' i ,  ı23.Bkz. elimi ' ; - teriizusı, ı 23.Bkz. teriizu 
Mi 'mar çeşmesi, 14.Bkz. çeşıne 
Mihrişah Valiele Sultan vakfı, 90.Bkz. vakf 
millet: Rum -i, 239 
MirahOr çeşmesi, 102.Bkz. çeşme 
MirahOr hammamı, 233, 297.Bkz. haınmam 
Mirgfin karycsi, 195, ı 99.Bkz. karye 
ıniyah: erbab-ı -, ı. 4, ı o, ı ı .  22, 26, 28, 29, 35, 39, 40, 42, 

43, 48, ı99, 2 1 6, 292 
Monla Hüsrcv mahallesi (Sofular), 95.Bkz. mahalle 
MUSTAFA Efendi ,  Azmizade (Ruıneli kazaskeri), ı 23 
MUSTAFA Efendi, Hacı (Eyüp hatibi), ı 24 
Mustafil Paşa bağı (Yaniköy), ı 38.Bkz. bağ 
Muvakkıthiine, 46 
ınuytab dükkanı (Topçular), 242.Bkz. dükkan 
nıücel lid dükkanı (Beyazıt), 163, ı 65.Bkz. dükkan 
Müftl hammiimı, 23l .Bkz. hammiim 
i\'Iünzevl mahallesi (Eyüp), 46, 48.Bkz. mahalle  

N 
Nakkaş Paşa haınmamı, 234.Bkz. hamıniim 
N asOhizade tekyesi (Üsküdar), 3 ı .Bkz. tekye 
Nerdübanlı kenlse (Kumkapı), 257.Bkz. kenisa, kenlse 
Nişancı hamınamı, 228, 232.Bkz. harnınilm 
NGhkuyusı mesleği (Üsküdar), 20.Bkz. meslek 
NGreddln tekyesi (Karagümrük), 28, 4 l .Bkz. tekye; -

terazusı, 28.Bkz. teraza 
Nuredelin-i Cerrahi hankahı (Karagümrük), 43.Bkz. 

hiinkah,Nureddin tekyesi 
Nur-ı Osmaniyye kapusı, 296.Bkz. kapu 

o 
ocak: Kireç -ı (Cebeci), 74, 1 68, 306, 309 
Okcılarbaşı (Di vanyolu ), 304 
on iki parmak künki, 288.Bkz. künk 
on sekiz parmak künki, ı 00, l 5 l, 3 l 5 .Bkz. künk 
Osman Dede türbesi (Şehzaclebaşı ) ,  2 ı 9.Bkz. türbe 
Osman Paşa bağı (Üsküdar), ı ı ı .Bkz. bağ 
Otak deresi (Göksu), 1 7 .Bkz. dere 

ö 
Ömer Ağa bağı (Topçular), 192.Bkz. bağ 
Ömer bostii.nı (Bayrampaşa), 66.Bkz. meslek 
Öriciler hammanıı, 236.Bkz. hammam 
Öriciler zokağı (Beyazıt), 1 64, 1 65 .Bkz. sokak 

p 
Parmakkapu terazusı ,  ı 25.Bkz. terilzu 
Paşa çayırı, 8 1 ,  ı 76.Bkz. çayır 
Paşa kemeri, 79, 8 1 ,  175,  3ı 1 ,  3 1 3 .Bkz. kemer 
Paşa künki, 34, 35, ı04, 105, ı92, 307.Bkz. künk 
Paşabağçesi, 1 58, 25 1 ,  254.Bkz. bağçe 

İNDEKS 

Pençşenbih tekyesi (Karabaş), 295.Bkz. tekye; - terazusı, 
295.Bkz. teraza 

Pertev Paşa hammamı, 235.Bkz. hammii.m 
Petro bağı (Üsküdar), ı ı ı .Bkz. bağ 
Pişınişoğlı çeşmesi (Üsküdar), 3 18.Bkz. çeşme 
Pişmişoğlı köşkü (Üsküdar), ı ı 2.Bkz. köşk 
Posta diddcsi, 265.Bkz. cadele 

R 
Ragıb Mehmed Paşa vakfı, 236 
Ram! çiftliği, ı92, ı 93,  24 l .Bkz. çiftlik 
Ram! kışlası, ı o4, 14 ı ,  ı 5o, ı 5 I .Bkz. kışla 
Re'aya mahallesi (Sarmaşık, Edirııekapı), 1 5 ı ,  20l .Bkz. 

mahalle 
Rum kenisası, ı 6 1 ,  ı 63, ı 93.Bkz. kenisa, kenlse 
Rum milleti, 239.Bkz. millet 
Rumil i  kadlaskeri, ı23.Bkz. kadiasker 

s 
Sa'ld Efendi konağı (Çenberlitaş), 226.Bkz. konak 
Sa'ld Efendi mandırası (Bebek), 58.Bkz. mandıra 
salıilhane: Hacı Mustaffi Efendi -si (Arııavutköy), 56, ı24; 

Ya'küb Ağa -si (Arnavutköy), ı24 
Saka çeşmesi, 235.Bkz. çeşıne 
Sakalar terazusı, 2 ı4, 2 ı 5.Bkz. terazG 
Sakızağacı, 5 1  
Salmatomruk, 229 
Samatya, 234 
saray: Atiyye Sultan -ı (Akıntıbumı), 56; Siyavuş Paşa -ı, 

236 
Saray hammilını (Topkapı), 234.Bkz. hammam 
Saray-ı cedld-i şahii.ne, ı 99, 2 1 2, 303 
Sarıgez, Sarıgüzeı, ı ı ,  ı4, 1 6  
Sarıgüzel çeşmesi, ı 6.Bkz. çeşme 
Sarıgüzel hammamı, ı 6, 229.Bkz. hatnınilm 
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Sankaya (Çamlıca), 22 
Sarmaşık mahallesi (Edi rnekapı ), 67. 20 ! .Bkz. mahalle 
savak, 2 19, 241 
sebll: Cığaloğlı -i, 166 
Seddbaşı mesleği (Cebeci), 74, 168, J 69.Bkz. meslek 
Selami cami ' i  (Üsküdar), 1 1 8.Bkz. cami ' 
Selami hammamı (Üsküdar), 1 1 8.Bkz. hammam 
Selanıt tekyesi (Üsküdar), 1 1 8, 3 1 6.Bkz. tekye 
Sellıniyye, 39 
Selvilik (Beylerbeyi), 262, 264, 273, 274 
Serraclar terazusı, 284, 3 1 9.Bkz. terazu 
Seyyid Ahmed deresi, 92, 93.Bkz. dere 
sıra kahveleri (Langa), 1 29, I 32.Bkz. kahve' .Bkz. kahve' 
sıra mas! aklar, 109, 1 17, 285, 320.Bkz. maslak 
sıra yalılar (Beylerbeyi), 26 1 ,  272.Bkz. yal ı '  
Sırıklıçayır (Küçükköy), 235.Bkz. çayır 
Sırmakeş (Topkapı), 2 
Sırmakeş çeşmesi (Topkapı), 35.Bkz. çeşme.Bkz. çeşmc 
Silivrikapusı, 137, 1 89, 1 9 l .Bkz. kapu 
Sinan Paşa tarlkı ,  32.Bkz. tarik 
Sinan Paşa vakfı, 29.Bkz. vakf 
Sirkeci mescidi, 145.Bkz. mescid 
Sirozlı Mustafa Paşa konağı (Bulgurlu), 1 20.Bkz. konak 
Siyavuş Paşa sarilyı, 236.Bkz. saray 
Sofılar hanımfımı (Aksaray), 236.Bkz. hammam 
Sofılar tek yesi, 96.Bkz. tek ye 
Sofılar terilzusı, 296.Bkz. terilzu 
Soğukçeşme kuyusı, 208.Bkz. kuyu 
sokak: Karantilli - (Topkapı), 3; Öriciler -ı (Beyazıt), 

164, 165 ;  Somıagir -ı (Cihangir), 45, 46, 247; 
Tatlıkuyu -ı (Yenibahçe), 6; Timarhane -ı 
(Cerrahpaşa), 7; Toprak -ı (Üsküdar), 3 1 ;  Turab -, 
204 

Sormagir zokağı (Cihangir), 45, 46, 247.Bkz. sokak 
su, 237; - hazinesi ,  254.Bkz. hazine; Ayasofya cami ' i  -yı, 

303; Beğlik -yı, 236, 287; Cerrfıh Paşa -yı, 155 ,  157;  
Davud Paşa mahkemesi -yı, 9;  Eyyub cilmi' i  -yı, 305 ; 
Fatih vakfı -yı, 236; Fatih -yı, 234; Halkalı Mahmud 
Paşa -yı, 228; Havzlı hammilını -yı (Kumkapı), 237; 
Heklınoğlı All Paşa -yı, 155 ,  156, 1 57; Kırkçeşıne -yı, 
2 1 2, 228, 230, 232, 258; Sultan Bayezld -yı, 141 ,  235; 
Sultan Osman -yı, 37, 141 ,  142, 143; Sultan Süleyman 
-yı, 14 1 ,  142, 143 ;  Taksim -yı, 58; Valiele -yı, 232 

suk: Bostan -ı (Langa), 1 33 ;  Karaınan -ı (Fatih), 206 
Sultan Ahmed bölükbaşısı, 227 .Bkz. bölükbaşı 
Sultan Ahmed dimi ' i ,  37, 52, 304.Bkz. cami '  
Sultan Ahmed çeşmesi, 46.Bkz. çeşme 
Sultan Bilyezld cilmi ' i ,  36, 38, 163 ,  1 65 ,  166, 203, 303, 304, 

306.Bkz. cami ' .Bkz. cami '  
Sultan Bilyezld hammfımı, 232.Bkz. hammilm 
Sultan Bayezld suyı, 14 1 ,  235.Bkz. su.Bkz. su 
Sultan Bfıyezld vakfı, 33.Bkz. vakf 
Sultan çeşmesi, 289.Bkz. çeşme 
Sultan hanımaını (Alaca mahalle), 236.Bkz. hamınam 
Sultan hammilmı (Kesmekaya, Salmatomruk), 229, 235.Bkz. 

haınmilın 
Sultan mahallesi (Bayrampaşa), 295.Bkz. mahalle 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel çeşmesi, 106.Bkz. çeşme 
Sultan Murild çeşmesi, 106.Bkz. çeşme 
Sultan Osman suyı, 37, 14 1 ,  142, 143.Bkz. su 
Sultan Süleyman cfııni 'i ,  26, 165 .Bkz. cami ' 
Sultan Süleyman çeşmeleri, 70.Bkz. çeşme 

Sultan Süleyman su yı, 14 1 ,  142, 1 43.Bkz. su 
Sultan Süleyman vakfı ,  15 .Bkz. vakf 
Sulukulle, l l , 14, 99, 1 03 
Sulukulle kubbesi, 14.Bkz. kubbe 
Sulumanastır kentsesi (Samatya), ! O l .Bkz. kenisa, kenlse 
Sulumanastır terfızusı, 1 O ! .Bkz. terazlı 

33 1 

suyolcı: Aksaray -sı, 227; Ayvansaray -sı, 228; Ahurkapu 
-sı, 228; Beğlik -sı, 227, 284, 287, 31 9, 32 1 ;  
Çukurçeşme -sı, 227; Gedik Paşa -sı. 227; Heklmoğlı 
-sı ,  228; İstanbul ağası -sı, 227; Köprili -sı, 228; 
Laleli -sı, 228; Mahmud Paşa -sı, 228; Mekteb-i 
Tıbbiyye -sı, 228; Tahtakal 'a -sı, 228; Topkapu -sı, 
228; Turunçtı -sı, 228; Yedikulle -sı ,  228; Yenici.imi'  
-sı, 228 

suyolı: Beğlik -, 292; Mahmud Paşa-yı Veli -, 294 
Süleyman Beğ vakfı, 6.Bkz. vakf 
SÜLEYMAN Paşa (Asakir-i lıassa ferlki), 120 
Süleyman Paşa konağı (Bulgurlu), 1 20.Bkz. konak 
Süleyman Paşa taı·lkı, 32.Bkz. tarik 
Süleymaniyye bölükbaşısı, 228.Bkz. bölükbaşı 
Süleymilniyye cilmi ' i ,  148.Bkz. cami ' 
Süleymaniyye kubbesi, 3 1 5 .Bkz. kubbe 
Süleymilniyye tarlkı ,  23, 60.Bkz. tarik 
Süleymilniyye vakfı, 1 28.Bkz. vakf 

ş 
şildurviln, 5 
ŞAH Sultan (Zill Mahmud Paşa zevcesi), 1 39 
Şahinci mesleği, 140.Bkz. meslek 
Şehzilde yatağı, 3 1 6  
Şehzadebaşı, 69, 2 1 9, 303, 304 
Şehzildebaşı kemeri, 202.Bkz. kemer 
Şekerpare çeşmesi, 1 89.Bkz. çeşme 
Şekerpare terazusı, 1 89.Bkz. terilzu 
Şeyh Süleyman zilviyesi (Sofular), 95.Bkz. zilviye 
Şifa çeşmesi, 23 l .Bkz. çeşme 

T 
Ta'lfmhane meydilnı (Rami), 24 l .Bkz. meydan 
Tahtakal 'a, 33 
Tahtakal 'a hammamı, 23l .Bkz. hammilm 
Tahtakal 'a suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Tahtaminare hammilını (Balat), 236.Bkz. haınmfım 
Tahtaminare mesleği (Edirnekapı), 67.Bkz. meslek 
taksim, 237; Ayasofya-i keblr --i, 2 1 2, 288; İshak Paşa -si, 

2 13 , 289 
Taksim bölükbaşısı, 227.Bkz. bölükbaşı 
Taksim kubbesi (Beylerbeyi),  264, 275.Bkz. kubbe 
Taksim suyı, 58.Bkz. su; - !ağını, 58.Bkz. !ağın 
Taksim terilzusı (Kıztaşı), 99.Bkz. terfızu 
Takyeci cilmi' i  (Topkapı), 1 04.Bkz. cami '  
Takyeci mahallesi (Topkapı), 34, 35.Bkz. mahalle 
Takyecibaşı mahallesi (Topkapı), l .Bkz. mahalle 
Talas terazusı (Edirnekapı), 68.Bkz. terilzu 
Tarabya bağları, 1 95 .Bkz. bağ 
tarik: Cerrfıh Paşa -ı, 2; Hadlee Sultan -ı, 32; katına -ı, 

34; Sinan Paşa -ı, 32; Süleyman Paşa -ı, 32; 
Süleymaniyye -ı, 23, 60 
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tarla: Derviş Hasan Ağa -sı (Yakacık), 2 16 ;  Hüsrev Paşa 
sı (İstinye), 143; Ispanakcıoğlı -sı ( İstinye), 144; 
Karadeniz -sı (Bayrampaşa), 2 

taş: malta -ı, 243 
Taşcılar mesleği (Üsküdar), 20.Bkz. meslek 
Taşlıgeçe (Cebeci), 24, 62 
Tatlıkuyu zokağı (Yenibahçe), 6.Bkz. sokak 
Tavanlıçeşıne, 1 23.Bkz. çeşıne 
Tavşan bostiinı (Yenibahçe), 15 .Bkz. meslek 
tekye: Alacamescid -i (Liileli), 94, 95 ; Alacaminare -i 

(Üsküdar), 1 22; Çaylak -si, 37; Nasılhiziide -si, 3 I ;  
Nı1reddln -si (Karagümrük), 28, 4 1 ;  Pençşenbih -si 
(Karabaş), 295; Seliimi -ı (Üsküdar), 1 1 8, 3 16;  Sofılar 
-si , 96 

Tckyekapusı diddesi (Üsküdar), 3 I 8 .Bkz. ciidde 
tepe: İstinye -si, 143; Toygar -si (Üsküdar), 3 1 6  
terazı1: Acıhaınıniim -sı (Divanyolu), 1 60; Ağa hammiimı 

-sı (Samatya), ! O l ;  Ağa hammiimı -sı (Yedikule), 1 0 1 ;  
Akşemseddln -sı, 296; Arahacı Biiyezld -sı, 135,  136;  
Ayasofya -sı, 41 ;  Biiyezld medresesi -sı, 36;  Bayram 
Paşa -sı, 4, 5, 296; Bostan kapusı -sı (Langa), 1 3 1 ;  
Celliid çeşmesi -sı, 55;  Çiivı1şziide -i (Cihangir), 248; 
Çenberlitaş -sı, 57; Çilinglrler -sı (Yedikule), 1 0 1 ;  
Ermeni maşatlığı -sı, 224; Eski All Paşa -sı, 296; 
Etpazarı -sı (Sellmiyye), 39, 40; Hiicce Kadın cami' i 
sı (Yedikule), 1 0 1 ;  Hırka-i şerif -sı, 296; Horhor -sı, 
298; İ lç i  hiinı -sı, 1 66;  Kal 'a meydiinı -sı (Yedikulle), 
1 03 ;  Kapuağası -sı (Üsküdar), 3 1 ;  Karaca Ahmed -sı, 
30; Karagöz Mehmed Paşa çeşmesi -sı, 1 90; 
Karagümrük meydiinı -sı, 4 1 ,  42, 1 27; Kasım Paşa -sı, 
140; Kıztaşı -sı, 98, 295; Koca Mustafa Paşa -sı, 44; 
Kulle meydiinı -sı (lrgatpazarı), 1 0 1 ;  Küçükmeydan -sı 
(Yedikule), 1 0 1 ;  Lökünciler -sı (Edirnekapı), 193 ;  
Mi 'miir ciimi ' i  -sı, 123 ;  Nı1reddln tekyesi -sı 
(Karagümrük), 28;  Parmakkapu -sı, 125 ;  Pençşenbih 
tekyesi -sı (Karabaş), 295; Sakalar -sı, 2 14, 2 1 5 ;  
Serı·aclar -sı, 284, 3 19;  Sofılar -sı, 296; Suluınanastır 
-sı, 1 0 1 ;  Şekerpare -sı, 1 89;  Taksim -sı (Kıztaşı), 99; 
Talas -sı (Edirnekapı), 68; Topcılar -sı, 242; 
Tunusbağı -ı (Üsküdar), 3 1 ;  Tuş(?) -sı, 67 ; Ya<akbaşı 
-i (Şehzadebaşı), 202; Yatakbaşı -sı (Şehzadebaşı), 69; 
Yüzer- (Yedikule), 10 1  

Terzibaşı bağı (Eyüp), 92.Bkz. bağ 
Tevekkül hammiimı (Taşkasap), 233.Bkz. hanımam 
Tirnarhane zokağı (Cerrahpaşa), 7.Bkz. sokak 
Timurkapu, 1 ,  33, 35, 104, 1 82.Bkz. kapu 
Timurkapu mesleği, 1 94.Bkz. meslek 
Topcıbaşı Abdülmü'min Ağa çeşınesi (Tophane), 276.Bkz. 

çeşme 
Topcılar, 66, 89, 1 86, 205 
Topcılar caddesi, 1 8 8.Bkz. ciidde 
Topcılar karyesi, 1 92, 193 ,  24l .Bkz. karye 
Topcılar teriizı1sı, 242.Bkz. terazı1 
Tophane, 276; --i amire, 46 
Tophanelioğlı caddesi, 22 
Tophaneliağlı çeşmesi, 19, 1 12, 122.Bkz. çeşme 
Tophanelioğlı çeşmesi caddesi, 19.Bkz. ciidde 
Topkapu suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Topkapusı, ı ,  7, 34, 1 04.Bkz. kapu 
Toprak zokağı (Üsküdar), 3 l .Bkz. sokak 
Toygar tepesi (Üsküdar), 3 16.Bkz. tepe 
tulumba, 14 

İNDEKS 

Tunusbağı (Üsküdar), 30, 3 l .Bkz. biiğ.Bkz. bağ; - terazı1sı, 
3 l .Bkz. terazı1 

Turab zokak, 204.Bkz. sokak 
Turunçlı suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Tuş(?) terazı1sı, 67 .Bkz. teriizı1 
türbe: Osman Dede -si (Şehzadebaşı), 21 9; Zeyneb Sultan 

-si, 208 · 

Türbe haınmamı, 229.Bkz. hanımam 

u 
Uçar meslek (Cebeci), 62, 63.Bkz. meslek 
usta: Beğlik -sı, 227; Hekimağlı -sı, 228; Kumkapu 

nişiincı -sı, 227; Yedikulle -sı, 227 
Uzuncaova, 2 10  
Uzunkoltuk, 309, 3 1 0  
Uzunlağm (Bulgurlu), 1 1 5, 1 17.Bkz. lağm 

ü 
Üsküdar: medine-i -, 22, 29, 155 ,  158, 3 16 

V 
vakf: Amuca Hüseyin Paşa -ı, 7, 8; Azıniziide Mustafa 

Efendi -ı, 1 89, 1 9 1 ;  Bayram Paşa -ı, 2, 7 ;  Cerrah Paşa 
-ı, 1 ,  7; Çerkes Mehmed Ağa -ı, 221 , 222, 292; Çariılı 
All Paşa -ı, 35, 1 06; Emin-i ganem -ı, 237; Gürci 
Mehmed Paşa -ı, 16; Hacı Beşir Ağa -ı, 2 1 0; Hadice 
Sultan -ı, 29; Halil Paşa -ı, 22; Hüseyin Paşa -ı, S, 6; 
Karagöz Mehmed Paşa -ı, 1 89, 19 1 ; Mi'mar bostiiııı -ı, 
15 ;  Mihrişah Viiiide Sultan -ı, 90; Sinan Paşa -ı, 29; 
Sultan Bayezid -ı, 33; Sultan Süleyman -ı, 1 5 ;  
Süleyman Beğ -ı, 6;  Süleymaniyye -ı, ı 2 8 ;  Veli Efendi 
-ı, 238, 240 

Viiiide cami ' i  (Üsküdar), 1 1 5 .Bkz. cami '  
Viiiide deresi ,  76, 78 ,  170, 1 7 l .Bkz. dere.Bkz. dere 
Viiiide suyı, 232.Bkz. su 
Van karyesi, 138.Bkz. karye 
Vefii, 303, 305 
Veli Efendi vakfı, 238, 240.Bkz. vakf 
Vezir çeşınesi (Kıztaşı), 48.Bkz. çeşme 
Vezneciler hammamı, 236.Bkz. hanımam 
Virankemer, 200.Bkz. kemer 

V 
Ya'kub Ağa sahilhanesi (Arnavutköy), 1 24.Bkz. sahilhane 
Yakacık, 2 1 6  
yal ı :  sıra -lar (Beylerbeyi), 26 1 ,  272 
Yalı hammamı, 229.Bkz. hanımam 
Yalı hammamı (Ayvansaray), 236.Bkz. hanımam 
Yalı hammamı (Yenikapı), 232.Bkz. hanımam 
Yalnızbakkal (Şehremini), 6 
Yalnızservi (Bulgurlu, Üsküdar), 1 1 8 
Yatakbaşı, 192 
Yatakbaşı (Kağıthane), 282 
Yatakbaşı mesleği (Aksaray), 299.Bkz. meslek 
Yatakbaşı mesleği (Beylerbeyi), 264, 275.Bkz. meslek.Bkz. 

meslek 
Yatakbaşı mesleği (Cihangir), 248.Bkz. meslek 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Yatakbaşı mesleği (Edirnekapı),  67, 200.Bkz. meslek 
Yatakbaşı mesleği (Göksu), 1 7 .Bkz. meslek 
Yatakbaşı mesleği (Karta!), 2 1 8.Bkz. meslek 
Yatakbaşı mesleği (Paşabahçe), 252.Bkz. meslek 
Yatakbaşı mesleği (Sofular), 95, 96.Bkz. meslek 
Yatakbaşı mesleği (Üsküdar), 1 9, 263.Bkz. ıneslek.Bkz. 

meslek 
Yatakbaşı terazGsı (Şehzadebaşı), 69, 202.Bkz. terazfı.Bkz. 

teraza 
yedi parmak künki, 25, 65, 66, 67, 69, 8 1 ,  85, 150, 175, 179, 

1 83, 1 86, 193 ,  194, 199, 200, 201 , 203, 205, 206, 3 14, 
31 5.Bkz. künk 

Yedikulle, 99, 220, 238, 240 
Yedikulle suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 
Yedikulle ustası, 227.Bkz. usta 
Yeldeğirmanı (Üsküdar), 1 10, 1 14 
Yeni haınmamı, 236.Bkz. harnınarn 
Yenibağçe, 6, 15 ,  99 
Yenicaıni ' ,  33.Bkz. cami ' 
Yenic5.mi ' suyolcısı, 228.Bkz. suyolcı 

, Yeniçeşıne (Edirnekapı), 68, 1 23 ,  3 15.Bkz. çeşıne 
yenidünya, 133 
Yenihamınam (Kadıçeşmesi), 230.Bkz. harnınarn 

.'ı ' 

Yenikubbe (Eyüp), 90, 258, 259.Bkz. kapu 
Yenimahalle (Langa), 128 
Yenimahalle (Üsküdar), 1 17, 3 17 
Yeşillioğlı çeşınesi (Avretpazarı), 5, 7 .Bkz. çeşnıe 
yiğirıni dört parmak künki, 305.Bkz. künk 
yokuş: ÇavGşzade -ı (Cihangir), 248; Dana -ı, 1 0 1 ;  

Defterdar -ı, 276; Fil -ı, ı 07 
Yosefaki hanesi (Kumkapı), 257.Bkz. hane 
yularlı maslak, 223, 276, 294.Bkz. mastak 
Yüksekkaldırım karavulhanesi, 1 14.Bkz. karavulhane 
Yüzerteraza (Yedikule), l O l .Bkz. teraza 

z 
Za1 Mahmud Paşa canıi ' i  (Eyüp), 1 39.Bkz. cami ' 
zaviye: Şeyh Süleyman -si (Sofular), 95 
Zencidikuyu (Edimekapı), 194 
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Zencidikuyu hamınanıı (Edirnekapı), 228, 236.Bkz. haınınaın 
Zeyneb Sultan caıni' i ,  27.Bkz. cami ' 
Zeyneb Sultan türbesi, 208.Bkz. türbe 
Zindandelen hammaını, 232.Bkz. hamınaın 
zira', 146, 269 
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