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Bu eser, İstanbul Su Külliyatı Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve KanaZizasyon İdaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna ve İstanbul Su ve Kanalizasyon 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 ile çalışan İstanbul Araştırmaları Merkezi akademisyen, uzman, uzman yardımcısı ve çalı
şanianna teşekkür ve takdirlerirnizi sunanz. 

Yayın Hazırlama Kurulu 
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SUNU Ş 

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

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

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan İstanbul Külliyatı 
Projesi, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili belgeleri önce belli konular etrafında kronolojik 
olarak yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok 
ihmale uğramış şehrimizin 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 Kül/iyatı 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 muameleler ... Bütün 
bu konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu çalışma ile ilgililerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta İSK.İ Genel Müdürü Prof.Dr.Veysel Eroğlu olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarımıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yayımladığımız İstanbul Su Külliyatı'nın yirmisekizinci cildini ilim alemine ve istanbullutara 
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 yatırımlarıyla 
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. 

iSKi 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 
yirmisekizinci cildini İstanbullulara sunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





GiRiŞ 
Elinizdeki kitap yayımlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı'nın 28. Cildini, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Arşivinde bulunan Vakıf su defterlerinin 15. Cildini teşkil etmektedir. 
Bu cilde gelinceye kadar yayınladımız su ci ltieri Mii-i Lezlz ve Vakıf su defterleri olarak iki kısımdır: 

Ma-i Leziz Defterleri 

Daha önce yayımı tamamlanan ll Mii-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 Mii-i 
Lezlz cildi bu kadılığın yaptığı işlemleri ihtiva etmektedir: 
1 (III). Eyüp ve Haslar kadılığının H. 1200- 12 17/ M. 1786- 1802 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin ilk kısmını; 
2 (IV). Bu kadılığın H. 1206-1256/ M. 179 1- 1840 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin son k ısmıyla H. ı208-12 10/ M. 
1793-1796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin ilk kısmını; 
3 (VIII). Bu kadılığın H. 1209- 1242/ M. 1794- 1827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son kısmıyla H. ı209- 125 1/ M. 
1795 -1835 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin tamamını ve H. 12 1 1- 1229/ M. 1796-18 14 yıllarını kapsayan 293 no'lu 
defterinin ilk kısmını; 
4 (IX). Bu kadılığın H. 12 12- 1247/ M. 1797-183 1 yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin son kısmıyla H. 12 14- 1249/ M. 
1799-ı 833 yıllarını kapsayan 299 no'lu defteri n tamamını ve H.  ı2 16-123 ı; M. 180 ı-ı 8 16 yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu 
defterinin ilk kısmını; 
5 (X). Bu kadılığın H. 1209-12 16/ M. 1795-1802 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin bir kısmıyla H. 12 16- 1252/ M. 
180 1- 1837 yıllarını kapsayan 3 14 no'lu defterin son kısmını ve H. 12 18- 1242/ M. 1803- 1826 yıllarını kapsayan 323 
no'lu defterinin ilk kısmını; 
6 (XV). Bu kadılığın H. 12 19- 1224/ M. 1804- 1809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son kısmıyla H. 122ı- 1225/ M. 
1806-18 1  O yıllarını kapsayan 3 3 1  no'! u defteriyle ve H. 1227- 1228/ M. 18ı2-ı 8 13 yıllarını kapsayan 35 1 no'lu 
defterinin ilk kısmını; 
7 (XVI). Bu kadılığın H. 1228- 1251/ M. 18 13- 1836 yıllarını kapsayan 35ı no'lu defterin son kısmıyla ve H. 1232-125 1/ 
M. 1817- 1836 yılların ı  kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını; 
8 (XVII). Bu kadılığın H. 1232- 1246/ M. 1817-1830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin son kısmıyla 1232- 1252/ M. 
18 17-1836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defterin tamamını ve 1238-1249/ M. 1823-1838 yıllarını kapsayan 404 no'lu 
defterin ilk kısmını; 
9 (XVIII). Bu kadılığın H. 1232- 1252/ M. 18 17-1836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin son kısmıyla ve H. 1241-
1245/ M. 1825-1829 yıllarını kapsayan 4 12 no'lu defterin ilk kısmını; 
10 (XIX). Bu kadılığın H. 1232/ M. 18 17 ile H. 1244/ M. 1828 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 86.sahifesiyle H. 
1245-1246/ M. 1829-1830 yıllarını kapsayan 4 12 no'lu defteri, 
l l  (XX). Bu kadılığın H. 1248/M. 1833 ile H. ı253/ 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 
suyollanyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi yollarla el değiştirmesi konularıdır. Yine suların miktarı, 
kullanan kişiler ve su ile ilgili resmi görevliler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. 

Vakıf Su Defterleri 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan ve büyük bir ihtimalle Su neziireti defterlerinden olan 37 adet 
vakıf su defterinden daha önce yayımladıklarımız şunlardır: 
1 (I). Hatt-ı hümayün (985- 12 18/ 1577- 1804). 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 368 adet belgeden 
oluşmaktadır. 
2 (Il). İlmühaber I ( 1084-1288/ 1673-187 1). 2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 576 adet belgeden 
oluşmaktadır. 
3 (V). İlmühaber I l  ( 1 1 12-12871 1700-187 1 ). 3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla 5 numaralı defteri n baş kısmını ihtiva 
etmektedir. 
4 (VI). İlmühaber III ( 1  O 15-13 17/ 1606- 190 1 ). 5 numaralı defteri n son kısmıyla 6 numaralı defterin tamamını ve 18 
numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 
5 (VII). İlmühaber IV ( 1272- 1344/ 1856- 1928). 18 numaralı defterin son k ısmını ihtiva etmektedir. 
6 (XI). Kırkçeşme suları I ( 1207- 134 11 1792-1925). 13/ 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
7 (XII). Kırkçeşme suları II ( 1226-1337/ 18 11-192 1). 141 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
8 (XXI). Halkalı suları I ( 1290- 13 111 1873-ı 895). 24 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 
9 (XXII). Halkalı suları II ( 1 178-1330/ 1765-19 14) 15 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 



XII V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

10 (XXIII). Avrupa yakası suları I (997- 1246/ 1588- 1830) Valide suyından Kopuz deresine gelen mülhak sular, cild
i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 258. sahifesinin 12 13/ 15 Haziran 1798-4 Haziran 
1799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 
l l  (XXIV). Avrupa yakası suları II (985 - 1257/ 1577-1842) yukardaki 8 numaralı defterin 1082 / 10 Mayıs 167 1-28 
Nisan 1672 tarihli 259. sahifesinin 1. hükmünden yine İSKİ Arşivinde bulunan ve Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  
(yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defter i n  1 ı 9 4  /8 Ocak-27 Aralık 1780 tarihini taşıyan ı 6 .  sahifesinin I .  hükmüne kadar 
olan kısmını ihtiva etmektedir. 
ı2 (XXV). Avrupa yakası suları III (98 1-ı246/1574-ı83 1) Cild-i sani başlığını taşıyan 5ı ı (yazılı 405) sahifelik 9 
numaralı defteri n I 0821 1 O Mayıs ı 67 ı -28 N isan ı 672 tarihini taşıyan ı 6. sahifesinin 2. hükmünden sonuna kadar olan 
kısmını ihtiva etmektedir. 
13 (XXVI). Su yolcu I ( 1129-134111 7 ı 7- ı 925) Ra h-ı abilik defteri adını taşıyan 192 (yazılı ı 12) sahifelik ı O 
numaralı defterin tamamını ve 156 (yazılı 86) sahifelik ı ı numaralı Su yolcular nezareti ve bazı ashab-ı mesalihin 
kuyudat defteri' nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 
14 (XXVII). Keşif defteri I ( 1258- 1278!1842-ı862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik 12/2 numaralı defterin tamamını 
ihtiva etmektedir. 
15 (XXVIII). Elinizdeki Keşif defteri II ( 1263-1289/1847-1872) Keşf-i sani adını taşıyan 5ı sahifelik ı4/2 numaralı 
defterin tamamını ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki ashab-ı miyaha mahsus defter'in ilk 30 
sahifesini 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 Bayezid 
gibi suyollarına yapılan "katma"ların isimleri de kaydedilmiştir. Mesela Kırkçeşme sularının anagalerileri yapıldıktan 
sonra şehirdeki evine, vakfına veya hayratına su almak isteyenler, buldukları kaynaktim 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.' 

Bu ciltte Balahan deresi ve Bekir Paşa katmalarından bahsedilmektedir. 
Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiş yerlerindeki "mahal"ler, suyolu köylerF, kemerler, 
teraziler de kayıtlara geçmiştir. 
Yine suların miktarının tesbitinde kullanılan sırasıyla hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle adlı ölçü birimleri de 
belgelerde geçmektedir. 

Şuhfidü'l-hal 

Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için yapılan oturumlarda 
şuhı1dü'l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri karışımı olan uzmanlar da bulunur. 
Şuhı1dü'l hal'e diğer İslam devletlerinde de rastlanır. İçlerinde zaman zaman ileri 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 şuhı1du'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 (kati b-i rah-ı ab), halife ünvanı 
da taşıyan çavuşlar ( çavı1ş-ı rah-ı ab), ilgili sultan su vakıflarının bölükbaşıları (serbölük) ve yine ilgili diğer su 
vakıflarının suyolcuları olan ustalar ile haderne vs . ünvanı taşıyan su yolcularıdır. 

1 Kazım Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, İstanbul, iSKi Yay., I 999, s. 68. 
2 Su kaynak, yol ve tesislerinin korunması ve temiz tutulması için civar köyler vergi muafiyetleri karşılığında görevlendirilmişlerdi. 
Bkz. Kömürciyan-Andreasyan (1988), Eremya Çelebi, İstanbul tarihi, XVII.Asırda İstanbul, Tercüme ve tahşiye eden Hrand D. 
Andreasyan, Yeni notlarla yayıma hazırlayan Kevork Pamukciyan, İst., Eren Yay. s.176. 
3 ŞühCıdu'l-udCıl, udCılü'l-müslimln de denen ve bölgenin ileri gelenleri ve konu ile ilgili uzmanları arasından seçilen ve genellikle beş
altı kişi civarında olan bu şahitler muhakemeye veya karara bir şekilde müdahale etmezler sadece kadıların adil karar vermelerinde 
varlıklarıyla etkili olan bir gözlemci gurubu oluştururlar. Bu yönleriyle onlar, hakimin kararını etkileyen hatta bazan belirleyen 
jüriden farklıdırlar. Bkz. Mehmet Akif Aydın, "Osmanlı'da hukuk", Osmanlı Devleti Tarihi, Ed. E.İhsanoğlu içersinde, İst. l 999, 
s.399-400. 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI XIII 

Su sahipleri 

Su sahipleri (ashiib-ı miyiih veya erbab-ı miyiih) belgelerde bol miktarda geçmektedir. Bunlar dört kısma ayrılır. 
Birincisi kendis i tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edilen suyu yakınından geçen suyoluna bir mikdar su 
hakk-ı mecrii olarak terk edip bulduğu suyu masurası başına o yolun tabi olduğu vakfa ilhaken kendi evine veya 
emlakine akıtır veya suyun tapusuna sahip olur. 
İkincisi kendisi tarafından kazılan kaynaklardan elde ettiği suyu yakınından geçen suyoluna hakk-ı mecrii olarak bir 
mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirmiş olduğu çeşme veya sebll gibi hayratına akıtır. Fakat suyolunun tapusunu 
alınayıp hayrat olarak vakfeder. İciire-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; kendis i tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hasıl olan suyu yakınında bulunan mecriiya hakk-ı 
mecriisını vererek hane, hamam ve sa ir emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 

Bu ciltte Atık All Paşa ciimi' i  kuyusundan bahsedilmektedir. 
Dördüncüsü; bend fazlası namıyla vaktiyle evkiiftarafından 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, iciire-i müeccele, 
mülk-i müşterii, kavramlarından ve defter-i kassam denen miras defterlerinden anlıyoruz. 
Roma imparatorları, Hadriyanus ( 1 17- 138), Büyük Konstantin (324-337), Valens (364-378), Theodosius I (379-395) ve 
Bizans imparatorları Jüstinyanus (527-565), Heraklİyus (6 1 0-641) ile Andronikos Komnenos ( 1 183-1 185) İstanbul'un 
su meselesiyle aktif olarak ilgilenmişler ve suyolları ile bu yollardaki kemer gibi su tesislerinin ilk hanilerini 
oluşturmuşlardır. 

Padişahlar ve Sultanlar 

Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesilesiyle bahsettikleri padişahlar; 
Sultan Abdülhamld Han I. ( 1774-1789), 
Sultan Ahmed Han, Gazi III. ( 1703-1730), 
Sultan Mahmud Hi.ln I. ( 1730- 1754), 
Sultan Mahmud Han II. ( 1808- 1 839), 
Sultan Mustafa Han III. ( 1757- I 774), 
Sultan Osman Han II. ( 16 18-1622), 
Sultan Selim Han III. ( 1789- 1 807), 
Sultan Süleyman Han I., Kanuni ( 1520-1566), 

Çeşitli vesilelerle şu viiiide ve hanım Sultanlar zikredilmektedir: 
Esma Sultan ( I 724- I 787. III. Ahmed'in kızı ve Muhsinzade Mehmed Paşa'nın zevcesi ), 
Fatıma Sultan (Mihrişah Sultan'ın kızı), 
Mihrişah Valide Sultan (III. Selim'in annesi), 
Safiyye Valide Sultan (III. Mehmed'in annesi), 
Sineperver Ayişe Sultan, 
Valide Sultan (Sultan Mahmud'un annesi), 

Sadrazam ve hükümet görevlileri 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar ve hükümet görevlileri şunlardır: 
Mehmed Paşa, Köprülü ( 1656-166 I, IV. Mehmed devri, özellikle su vakfı kurucusu olarak), 
Mustafa Nail1 Paşa, Giritli (Abdülmecid devrinde ve 1 853- I 857 arasında muhtelif defalar) 
Abdülhamld Ferld Efendi (Evkaf-ı hümayun nazırı) 
Ali Paşa (Harici ye nazırı) 
Mehmed Efendi (Telgraf nazırı) 
Hasan Ağa (Matbah-ı amire emini) 

Yine belgeler keşif, alım-satım (iştirii, mübiiya'a, bey' u şirii), feriiğ ve intikal, hibe, ihbar, istihbiir, lciir ve istlciir, 
istihkiim, vekiilet, kasame, mülkname gibi işlemlerin hüccetlerle yapılıp malıkernelerin kayıtlarına geçtiğini teyit 

4 Nazım Bey, "İstanbul vilayeti Şehremaneti'ne evkafdan devr olunan sular", İstanbul Su Kül/iyatı, Xfii, Vakıf Su Tahlil/eri, 19 ve 20. 
Yüzyılda İstanbul Suları, İstanbul, İSKİ Yay., 2000 içinde, s. I 78. 
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etmektedir. Satış bedeli (semen) için semen-i ma'Jüm, semen-i makbUz, 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.Mahmut 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 mütevelli) bağlıdır ve verdiği temessükle (mütevelli temessüki) yapılır. 
Bunlardan belgelerde adı geçen nezaretlerin başında olan nazırlar sadr-ı a'zam, şeyhülislam ve Daru's-sa'ade ile 
Babü's-sa'ade ağaları ile Babüssaade ağaları ile çeşitli kadılardır.7 Bunlardan başka dönemimizde Evkaf-ı hümayün 
nezaretinin kurulmuş ve çalışmakta olduğu belgelere yansımıştır. Yine yukarda da belirtildiği gibi çeşitli nazıriardan 
bahsedilmektedir. 
Genellikle musakkafat, müstağallat, akarat denen gelir kaynaklarıyla, mülhakatı belirtilen suyolu vakıflarıyla diğer 
vakıflar ve hayrat şunlardır: 

Ayasafya-i keblr, 
Çelebi Hasan Paşa, 
Hacı Ebubekir Ağa, 
Hasan Ağa, 
İbrahim Hiinoğlı, 
Sultan Abdülhamld Han, 
Sultan Mahmud Han-ı Sani, 
Viiiide Sultan, 

Su nazırı 

Beşir Ağa, 
Çariılı Ali Paşa, 
Hadlee Usta, 
Hasan Paşa, 
Mihrişah Viiiide Sultan, 
Sultan Ahmed, 
Sultan Süleyman, 
Yahyiiziide, 

Canfeda Hatun, 
Hacce Rukiyye Hasene Hatun, 
Hamldiyye, 
Haseki Sultan, 
Silahdar Abdullah Ağa, 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel, 
Şah Sultan, 

Bu dönemde de su işleriyle ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı veya Suyolcular nazırı 
görevlendirilmişti. Bu cildi kapsayan 1847- 1872 yılları arasında Su nazırı olarak görev yapan zatlar şunlardır: 
Akif Efendi, Hacı (Su nazırı), Tevfik Beğefendi (Su nazırı), 

Suyolcu!ar kethudaları 

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

Suyolcu çavuşları, katipleri 

Yine üst görevlilerden olan suyolcu çavuşlarına bazan halife (kalfa) dendiğini de öğreniyoruz. Ayrıca su hazinesi, 
çeşme, maslak gibi su tesislerinden sorumlu halifeler vardır. 
Suyolcular katipleri; su nazırı, suyolcular kethudası, suyolcular çavuşları gibi Su nezaretinin merkezi unsurlarındandır. 

5 Suyun idaresi Şehremaneti'ne, tamirat ve sairesi de mülga EvkafNezareti'ne ait idi. Bir su nazırı, bir baş katib, iki katib ve suyolcu 
ustalarından her iki senede bir seçilir dört ad<!d keşf memuru, müteaddid korucu, çavuş, bend muhafızı ile her suyolunun bir 
bölükbaşısı: suyolcu veya kal fa ve çıraklarından mürekkeb idi. Bkz. Nazım Bey, s. 1 77. 
1 252 tarihine gelinceye kadar su evkafının işleri mütevelliler, cabiler, özel nazırlar tarafından görülürdü. Bu tarihte Evkaf 
Neziireti'nin teşkili üzerine Su nezareti, Evkat'a bağlanmış ise de 1 293 Belediye Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve 1 297 tarihinde 
yapılan düzenlemeyle bir su nazırı, bir başkatip, iki ikinci katip (refik), dört keşif memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki ben d muhafızı 
ve bir odacıdan oluşmuştu. Bu nezaretin vazifesi Dersaadet (İstanbul suriçi) ve Bilad-ı selase'ye (Eyüp ve Haslar, Galata ve Üsküdar) 
cari bütün suların taksimatı ve bendlerle su mecralarının muhafazası ve yangın vukuunda yeterli su bulundurulması ve suyailarının 
tamiri, temizliği ve suyolcularıriın kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkaf ve gerek diğer 
kurumlardan havale olunan evriikın işleme konulması, ferağ ve intikal gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin kaydı ve hesapların 
düzenlenmesiyle Şehremaneti veznesine teslimi ve olayların incelenmesi ve kaydı ve tamirat ve inşaat harcamalarının masura 
itibariyle mütevelli ve sahiplerine dağıtılması gibi hususlardan ibaretti. Bkz. Osman Nuri Ergin, "Vesait-i ittaiyyeden İ stanbul suları", 
İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 129.  Hata! Yer imi tanımlanmamış. 
6 Nazım Bey, s. 178.  
7 Özellikle neziiretler başta olmak üzere çeşitli devlet kurumlarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır ünvanına sahiptirler: 
Baruthane-i amire, Cebehane-i amire, Darbhane-i amire, De'avi nazırı, Evkaf-ı hümayun, Filibe, Haremeyn evkafı, Hariciyye, 
Hububat, Humbarahane-i amire, Midilli, Su, Ticaret, Tophane-i amire ve Zahire nazıriarı gibi. 
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Vakıflar suların düzenli akışı için su nazırına bağlı olarak çalışan suyolcular (rah-ı abi) ta'ylrı ve bunların hizmetlerine 
karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına bölükbaşı (serbölük), diğer vakıfların 
suyolcularına usta denir.8 

Belgelerde usta ve bölükbaşı ünvanıyla belirtilen vakıf suyolcuları şunlardır: 

Ahmed Usta (Aksaray suyolcusu), 
Ali Usta (Heklmoğlu suyolcusu), 
Osman Usta (Eğrikapı suyolcusu), 
Ömer Ağa, Hacı (Fatih bölükbaşısı), 
Ömer Usta, Hacı (Bali Paşa suyolcusu), 
Raif. Usta (Turunçlu suyolcusu), 
Süleyman Ağa (İshak Paşa suyolcusu), 
Veli Usta (Azablar suyolcusu), 

Ahmed Usta, Hacı (Valide Sultan suyolcusu), 
Mustafıl. Ağa (Eyüp bölükbaşısı), 
Osman Usta (Yukarıana suyolcusu), 
Ömer Usta (Uileli suyolcusu), 
Petro Usta (Paşabahçe suyolcusu), 
Süleyman Ağa (Fatih yiğitbaşısı), 
Süleyman Ağa, el-Hiicc (Su meclisi üyesi, Nur-ı Osmaniye bölükbaşısı), 

Başlıca sultan su vakıfları ve bölükbaşılar tarafından yönetilen su hizmetleri şunlardı: 
EyyGb, Fatih, Laleli, 
Nur-ı Osmaniyye, Taksim, 

Toplumsal görevlerin bir hizmet olarak telakki edilmesi bir gelenektir. Başçukadarlık, kahvecibaşılık, Kapı çukadarlığı, 
mabeyncilik hıdmetleri gibi. Yine suyolculuk ta bir "hıdmet" olarak telakkİ edildiği ve "hıdmet"lere ayrıldığı gibi 
buralarda görevli suyolcular genel olarak "hademe" (hizmetli) ünvanıyla da anılırlar. 
Suyolculuk faaliyetleri "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli, bölükbaşılar dışındaki suyolcuları, "hademe" 
(hizmetli) ve usta ünvanıyla fakat genellikle sadece suyolcu olarak geçmektedirler. 

Bu ciltte dikkatleri çeken suyolculuk hizmetleri şunlardır: 
Aksaray, Azablar, 
Heklmoğlı, İshak Paşa, 

Su yolları 

Eğrikapu taksimi, 
Turunçlı, 

İstanbul Suriçi'ni besleyen su tesisleri Halkalı su yolları ( 1453- 1755), Kırkçeşme su yolları ( 1554- 1 563)9 ile ve hayır 
sahipleri tarafından vakıf olarak yaptırılan küçük suyollarından oluşur. 

8 Osman Nuri Ergin, s . 128. 
9 İstanbul'a giren sular iki kısım olup biri Kırkçeşme denilen bend suları diğeri Halkalı tabir olunur kaynak sularıdır. Kırkçeşme 
suyolları Osmanlı döneminde yapılan en önemli su tesisidir. Bu tesis ilkin Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştı. Fetihten 
sonra 50 000 civarındaki şehir nüfusunun samıçiardan sağlamaya çalıştığı su ihtiyaçlarını tamamen gidermek için Roma imparatoru 
I.Theodosius (379-395) tarafından yaptınldığı kabul edilen ve Belgrat ormanlarındaki suları İstanbul suriçine akıtan tesislerin 
onarılınası ve yeni su yollarının yapılması emredildi. Bu şekilde Cebeciköy'den Bozdoğan kemerine kadarki 25 km. uzunluğundaki 
isale hattı yeniden yapılırmışçasına tamir edildi ve bu hat üzerindeki 21 adet kemer yeniden yaptırıldı. Ayrıca Suriçi'ndeki bölüm de 
tamir edilerek Bozdoğan kemeri [Roma imparatoru Valens (364-378) tarafından yaptınldığı için Valens kemeri diye de adlandırılır] 
altındaki Gazanfer Ağa medresesinden Haliç'e doğru yapt!rılan çeşmelere (Kırkçeşme) su akıtıldı. Sonraları Sinan tarafından yapılan 
ve Kağıthane deresinden başlayan suyolu tesislerine de Kırkçeşme denildi. 
Mimar Sinan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçeşme suyolları tesisini I 554- I 563 arasında yeniden yaptı ve genişletti. 
Tesisin Cebeciköy ile İstanbul arasındaki kısmı daha önce Fatih tarafından yaptırılmıştı. 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 denilen 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 oluşumuna göre dolaşarak Eğrikapı'da Savaklar kubbesine 
kadar gelir. Buradan Kırkçeşme'de Destgahcılar taksim mahalline ve oradan da Ayasofya meydanındaki son taksim mahalline gelir. 
Yenikubbe'den Eyüp ve civarı hayratına aid su ayrıldıktan sonra Eğrikapı taksim mahalline yakın bir mahatdeki mastakdan Zal 
Mahmud Paşa ve Ayvansaray cihetlerine tefrik ve isiile olunur. Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu Edirnekapı'yı delme 
mecrii ile geçerek Sulukule, Yenibahçe, Şehremini, Taşkasap, Haseki hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taratlarından 
Sulumanastır'a kadar salma mecrii ile gidip oradan künk ile Yedikule'ye kadar cari ve güzergiihlarındeki hayrata su isiile eder. Fatih'in 
yaptırdığı Kırkçeşme I 943 yılında Atatürk bulvarının açılışı sırasında ortadan kaldırıldı. Bkz. Galib Ata, "İstanbul evkiif suları", 
İstanbul Su Külliyatı, XliJ, VakifSu Tahlilleri, 19 ve 20. yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 15 1;  Çeçen, s. 24-25. Ayrıca bkz. Niizım, 
s. 1 70, 191 
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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 borularla kapalı bir şekilde ve temiz olarak getiri lirler. 

XVIII. yüzyıla kadar sürekli olarak genişletilen Halkalı suyollarının başlıca kolları Fatih, Turunçluk, Şadırvan (II. 
Mehmed), Mahmud Paşa, II. Bayezid, Atik All Paşa, Koca Mustafa Paşa, Ebussuud ( 1545- 1574), Süleymaniye, 
Mihrimalı ( 1565), Cerrah Paşa, I .  Ahmet, Saray (IV. Murad), Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa, 
Hekimoğlu Ali Paşa, Beylik (I. Mahmud), Nur-ı Osmaniye (Ayvalıdere, III. Osman), Laleli (III. Mustafa) suyollarıdır. 
Bunların dışında Kışlalar, Topkapı çeşmesi ve Azadlı baruthanesine akıtılan sular surdışındadır. 10 
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 suyollarının üzerindeki irili ufaklı çok sayıdaki su kemerinin en önemlileri Beylik ve 
Süleymaniye isale hatttı üzerinde Roma döneminden kalan Ma'zulkemer ile Bozdoğan (Valens) kemeri, Sinan' ın 
yaptığı Avasköy kemeri (Tekkekemer, Yılanlıkemer, Atışalanı), Ali Paşa kemeri (Çiftekemer, Şirinkemer, XVfli-XIX. 
yüzyıl yapıs ı 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 beslenrnekteydi. 
Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi 
üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, 1620), Büyükbend ve Kirazlıbenddir. Bu bendler Bahçeköy civarındadır. 
Kırkçeşme suları Kağıthane deresini Uzunkemer (Sultan Süleyman kemeri) ve Kovukkemer (Eğrikemer) ile aşar. İki 
kemer arasında Kemerburgaz bulunmaktadır. Her iki kol II. Osman' ın yaptırdığı Başhavuzda birleştikten sonra 
Maviova kemeri ile de Alibey deresini aşar. 
Kırkçeşme tesisleri üzerinde, ilk dördünün Sinan tarafından yapıldığı kesin olan, iki veya üç katlı abidevi beş kemer 
vardır: Yukarda belirti len 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, Karakemer, Balıklıkemer ve 
Valide kemeri . B 
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. 
Kırkçeşme 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 Balıklıhavuzdur. 
Kırkçeşme suları derelerdeki ve benderdeki suları şehre isale eden yüzey suları olduğundan kirlenme ve hastalık yapma 
ihtimalleri yüksekti. 
Kırkçeşme şebekesi, Halkalı gibi, 1 930'dar. itibaren kapatılmaya başlanmış ve bu tesisler, bunlardan beslenen 
çeşmelerle 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 Bahçekcy'den su getirilmesi teşebbüslerine girişildL XVIII. 

10 Halkalı suları, Halkalı ile Cebeciköy arasındaki alandan gelir. Bu suyolları 1453 ile 1755 yılları arasında padişahlar ve devlet 
adamları tarafından ya!Jtırılmıştır. Bunlar başlangıçta 17 bağımsız isale hattından ibaret iken Mahmut Paşa ve Laleli (III.Mustafa) 
isaJelerinin birleşmesiyle sonradan 16 hatta inmişti. Bkz. Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 121-179, ayrı yazar "XVI. 
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu. 16. yüzyıl Teknolojisi, İstanbul, İSKİ 
Yay., 1999 içinde, s. 25. 
11 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 100. 
12 Çeçen, aynı eser, s. 180-184; Aynı yazar, Halkalı Suları, İst.1991 ve II. Bayezid suyolu haritaları, İst.l997. 
13 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 70-86 ve "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", s. 40-
41. 
14 Bu konuda bkz. Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme tesisleri, İst.1988. 
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yüzyılın ortalarında I. Mahmud 'un emriyle kemerler yeni bendierin i lavesiyle tamir edildiler. Aynı dönemde, 173 1 de 
Taksim suyu tesisleri tamamlanarak devreye girdi . .  Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıklı'ya kadar, 
Bahçeköy ve Balahan köyleri civarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli ilavelerle tesis 1839 yılında son şeklini aldı/5 

Bu şebeke içinde Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend (1. Mahmut tarafından 1750 yılında Kağıthane deresinin 
Acıelma koluna katı lan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Viiiide bendi (III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan 
tarafından 1796 yılnda yine Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Arahacı ınandırası deresinin doğu kolu 
üzerinde kurulmuştur), Sultan Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, II.Mahınud tarafından I 839 yılında Arahacı 
mandırası deresinin batı kolu üzerinde yaptırı lmıştır) gibi eserler bulunmaktadır. 1832 yılında bentlerin temizlendiğini 
biliyoruz. 

Şebeke içinde Harbiye ve Taksim maksemleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayıı·ı maksemi gibi yer altı ınaksemleri, 
ınaslaklar, teraziler, hazneler, çeşıne, sebil ve şadırvanlar vardır. Azapkapı'daki Salil1a Sultan, Dolmabahçedeki 
Mehmet Emin Ağa çeşıne-sebilleri, Tophane'deki I.Mahınud, Kabataştaki Hekimoğlu Ali Paşa, Maçka'daki Bezınialeın 
Valide Sultan çeşıneleri ile yine Tophane'deki Kı lıç Ali ve Nüzhetiye camileri şadırvanları bu şebekeye dahildir. Ana 
hattı Beyoğlu olan şebekenin Yeniköy, Boyacıköyü-Eınirgan, Rumelihisarı, Bebek-Arnavutköyü, Ortaköy, Yıldız, Şişli
Kurtuluş civarı, Beşikteş, Fındıklı-Tophane, Kasımpaşa kolları vardır.16 
Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden besleneıı Kırkçeşme suları gibi yüzey su larıdır ve kirlenme 
tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullanılınaları mahzurlu olabilir. Bu yüzden U. Abdülhamit şehre kaliteli 
içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini gerçekleştirdi ( 1 898-1902).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 ayazınanın 
dışında 6 tanesi hanım sultanların olmak üzere Çaınlıca tepelerinin eteklerinden elde edilen kaynakların toplanınasıyla 
elde edilen 3-15 km. uzunluğunda en az 18 suyolundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimalı Sultan (iki tane), Solak 
Sinan, Atik Viiiide (NfirbiinG Viiiide Sultan), Mahpeyker (Köseın) Viiiide Sultan (Çinili), Emetullah Vatide Sultan 
(Cedit Valide), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdiil, Arslan Ağa, Seliimi Ali Efendi, Kapıağası Yakub 
Ağa, Hacı Halil Efendi (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, III. Mustafa (Ayazına), Selimiye 
(III.Seliın), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları belirti lebilir.18 
Bütün bunlar Çaınlıca' ların sularını Üsküdar'a iletirler. Ayrıca Kayışdağı'ndan kaynaklananlar yanında küçük suyolları 
da vardır. Bugün su yollarının hemen hiçbirisi kalmadığı gibi çeşıneler de tahrip edilmiştir.19 

Hamidiye suları 
Bunlardan başka Abdülhamid II. tarafından şehrin ınenba suyu ihtiyacını karşılamak üzere Kemerburgaz ile Cendere 
arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi 
oluşturuldu ( 1902).20 
Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme (I 553), se bil ve hamam 
yapılmıştır. Önemli bir kısmı abide vasfında olan bu eserler de gerek ilgisizlik, gerek "imar" ve gerekse "müteahhitlik" 
faaliyetleri ile ya yokedilmiş veya işlevsiz bırakı lmışlardır. 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.21 

Su dağıtımı 

Şehre su dağıtımı hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle denen ölçü birimlerine göre savak, maksem veya taksim denen 
merkezler yoluyla yapılıyordu. Bunlardan Eğrikapı savağı ile bugünkü Taksim semtine ismini veren Galata-Beyoğlu 
makseıni en tanınmışlarıdır. 

15 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s.251-253. 
16 Bu konuda bkz. Naci Yüngül, Taks m suyu tesisleri, İst.l957. 
17 Çeçen, aynı eser, s.3 15-316. 
18 Çeçen, aynı eser, s. 197-237. 
19 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, İst.1991. 
20 Bu konuda bkz. Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst.1992. 
21 Bu konudaa ayrıntılı bilgi için bkz. Semiivi Eyice, "İstanbul (Tarihi eser ler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V /2 ve Çeçen, 
İstanbul'da Osmanlı devrindeki su tesisleri, İst.1984. 
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Sarnıçlar 

İstanbul kuşatmaları s ıras ında şehre su getiren tes isler tahrip edildiğinden, Roma döneminin sonlarından 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 (Basi lica) sarnıcıdır. 
Bundan başka Büyük Konstantinus (330) döneminde yaptırılan Sultanahmet'teki B inbirdirek (Philoxene), Theodosius II 
(408-450) tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı), Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), Hagios Makios (Aitımermer) 
samıçiarı belirtilebilir. 11 Belgelerden bazı samıçiarın kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Bunların yanında şehrin muhtelifyerlerine su haznesi denen su depoları yapılmıştır. 

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 da çömlekci ve künkci ustalarından da 
bahsedilmektedir. Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullanılırlar. Belirtilen künk türleri şunlardır: 
altı baca, ltı parmak, altı pulluk, 
Arnabud, birerlik, paşa, edi parmak, 

Belgelerde çok geçen künkler3 az bir basınca dayanabilirler. Bununla birlikte fazla basıncın künkü patiatmaması için su 
terazileri yapılmıştır.14 Bunlar hakkında ilerde bilgi verilecektir. 
Suyollarında eskiden kullanılan yerli kurşun borular çekme boru olmayıp kurşun levhaların birbirleri üzerine 
sarılmalarıyla bu sanatta mahir o lan ustalar tarafırdan yapılırdı. Sonraları Avrupadan ithal edilen fazla basınca dayanıklı 
çekme kurşun borular kullanılmıştır15 Bu ciltte bahsedilen Frenk borusu bu tür olmalıdır. 
Özellikle Boğaziçi ve Beyoğlu vakıf sularını konu alan bu ciltte İstanbulu besleyen sular ve suyolları şu şekilde 
kaydedilmiştir: 
Abdullah Ağa çeşmesi, 
Beğlik Halkalı suyı ana, 
Boyacı, Boyacı karyesi, 
Davfid Paşa kışlası, 
Galata sarayı, 
İbrahim Paşa cami'i (Uzunçarşıbaşı), 
Kırkçeşme, 
Köprili Mehmed Paşa vakfı suyı ana, 
Laleli cami 'i, 
Mirgfin karyesi, 
Nusretiyye cami 'i, 
Silahdar Abdullah Ağa çeşmesi, 
Sultan Mahmud Han-ı Sani türbesi, 
Süleymaniyye ana, 
Tophane, 

acı, 
Beğlik, 
Büyükdere, 
Fatih Sultan Mehmed, 
Halkalı, 
İbrahim Paşa çeşmesi (Kasımpaşa), 
Kırkçeşme suyı ana 
Köprili suyı, I 86 
Mekteb-i sultan!, 
Mismarcılar, 
Osmaniyye cami ' i ,  
Sultan Bayez:id ana, 
Sultan Osman, 
Süleymaniyye, 
Turunçlı, 

Bayez:id, 
Bendler, 
Çırağan sahilsarayı, 
Fıstıklı çeşmesi (Beylerbeyi), 
Haseki Sultan çeşmesi (Karta!), 
İbrahim Paşa sebili, 
Kilyaz çeşmesi, 
Köprili vakfı, 
Mevlevihane, 
Nakşıdil Viiiide Sultan, 
Selimiyye, 
Sultan çiftliği çeşmeleri, 
Sultan Süleyman, 
Şehzade cami' i ana, 
Yeniköy, 

Suyollarının mecra 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: 
Çağlar, çeşme, 
İbrahim Paşa kolı, Karadud (Tophane), 
Lağm ağzı, Merkez Efendi türbesi, 
Söğüdli, Subaşıoğlı, 
Süleymaniyye, Tophane, 
Uçar, yatakbaşı 

11 Çeçen, aynı eser, s. 23-27; Kömürciyan-Andreasyan ( I  988), I 75. 

Fatih, 
kumlu k, 
Mi'miir çeşmesi (Cibali), 
Sultan Bayezid, 
Tophaneli ağlı, 

13 Künkler genellikle iç çapları tarafından belirlenen büyüklükleri ile tanımlanırlar. Künklerin iç çapları bir mi'miir arşınının 
(0.757738 m.) yirmidörtte biri olan parmak (0.031572 m.) kavramı ile ifade edilir. Buna göre künkler Yediparmak (22, ı cm.), 
Altıparmak (18, 94 cm.), Paşa künkü, Eski birlik, Arnavut künkü türlerine ayrılırlar. Bkz. Ergin, s. 135; Çeçen, aynı eser, s. 122. 
Belgelerde künk türlerine Fesildi(?) ve Süleymaniyye gibi türler eklenmektedir. 
14 Çeçen, aynı eser, s. ı 22. 
25 Ergin, s. 135;  Çeçen, aynı eser, s. 123. 
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Meslek yerine galat olarak maslak ta denmektedir: 
kebir, li cami ' i  abdest, 

Ana su yollarından ayrılan kollardan zikredilenler şunlardır: 
Ayişe Sultan, brahim Paşa, Levend ç iftliği, 
Mesih Paşa, Sulıkulle, 

XIX 

Bu listede yer alan suyolları arasmda Halkalı ile Kanuni Sultan Süleyman adına Mi'mar Sinan 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 cami yada geçtikleri kemer adıyla anılırlar. 
Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana suyolu şebekesine26 Ebu' l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Saray-ı 
cedid, Sultan Ahmed, Sultan Bayez1d27, Sultan Selim, Süleymaniyye28 ve Turunçluk suyolları29 veya isale hatları 16 
bağımsız suyalundan oluşan Halkalı ana suyolu şebekesine dahildir.30 

Lağımlar: 

Su ve su yolları, lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle kente ulaşmaktadır. Suların 
toplandığı bu lağımlar belgelerde belirtilmiştir: 
katma, Kırkçeşme ana, esih Paşa, 

Su yolları Süleyman! ve Ceneviz !ağını olarak iki kısımdır. B irinci kısmı Sultan Süleyman'ın 1 525'de kurdurduğu büyük 
kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşitli kollarıyla birlikte Ayvad ve Belgrad yönlerinden 
gelen ve Cebeci köyü hİzasındaki Güzelcekemer'e kadar uzanan ve altı saate yakın uzunluğu olan kısımdır. İkincisi yani 
Ceneviz lağmı denen eski kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isale eden eski yoldur. 31 
Bu suyollarını besleyen dereler ve bulundukları vadiler ile mahaller de şu şekilde kaydedilmiştir: 
Ayvalı, Balaban, Ballı, 
Çamur, Çifteceviz, Dolab, 
Fındıklı, Ihlamur, Iskara (Zincirlikuyu), 
İstavroz, Kaşıkcı çiftliği, Kısıklı, 
Şişli, Şişli çiftliği, Zencirlikuyu, 

Pınarlar: 
Kestane, Kılıç, 

26 Kırkçeşme suyailarının Doğu kolu üzerinde, en önemlileri Paşa kemeri ve Kovukkemer olmak üzere, 6 kemer vardır. Tesis 
tamamlandıktan sonra yine Doğu kolu üzerinde Topuz bendi (Karanlıkbent), Büyükbent ve Kirazlıbent yaptırılmıştır. Kuzey kolu 
üzerinde de Uzunkemer başta olmak üzere üç kemer vardır. Bu kol üzerinde de Ayvad bendi yaptınlarak şehre verilen su 
arttırılmıştır. İki kol da Başhavuz denen dairesel bir havuzda birleşir. Başhavuz'dan çıkan ana lağım (galeri) Alibey deresini Mağlova 
kemerinin üzerinde geçer. Sonra da Güzelcekemer üzerinden ve Fatih zamanında yapılan 21 küçük kemeri geçerek Eğrikapı 
maksemine ulaşır. Burada debiler ölçüldükten sonra iki ayrı yöne giden lağım (galeri) ile şehre girer ve künklerle camilere ve 
çeşmelere dağılır. Bkz. Galib Ata, s. 151; Çeçen, s. 33-36; 
27 Sultan Bayezit (1481-1512) tarafından yaptırılmıştır. İsale hattı Cebeciköy'ün 1700 m. Güneyinden başlar ve üç koldan oluşur. 
Güneye doğru devam eden anakola yol üzerindeki menbalar da katılır. Çiçoz kubbesinden (Taşlıtarla) önce tünele girer. Sonra 
Edirnekapı'nın 200 m. güneyinde surların hendeğini bir köprü ile geçerek Mihrimalı camiinin güneyinden şehre girer. Fatih camiinin 
avlusundan sonra Bozdoğan kemerinin üzerinden geçerek Beyazıt meydanındaki kubbeye ulaşır. Bu isale hattının surlara kadarki 
uzunluğu 1 1 km. yi aşar. Son devirlerde Beylik (1. Mahmut) suyu ile birleştirilmiştir. XX. Yüzyılın başında tamamen harap olmadan 
önce şehirde 63 yere su verirdi ve debisi 40 masura (260 metreküp/gün) idi. Bkz. Çeçen, s. 25-27. 
28 1550-1557 yılları arasında yapılan Süleymaniye külliyesine ve Şehzade camiine gerekli suyu sağlamak için Kanuni Sultan 
Süleyman'ın vakfı olarak yaptırılmıştır. Bu tesisten yine Kanuni'nin vakfı olan 24 çeşmeyle birlikte çeşitli bina ve çeşmelere de su 
verilir. Haslar bölgesinden gelen Aypah kolu Mahmudiye'nin güneyindeki bir kaynakdan başlayarak kuzeyde Bendenice (Uzunova) 
deresini Ma'zul kemerinin üzerinden geçer. Doğuya yönelen isale hattı Atışalanı'da kalan eski Müderris köyündeki (Metris çiftliği) 
kemerden ve daha sonra irili ufaklı birçok kemerden geçer. Kuzeyden gelen diğer kol olan Çınarlı kolu aynı adı taşıyan bugün 
Habipler denen yerdeki kaynakdan çıkarak Cebeciköy'ün 750 m. güneybatısından itibaren birçok kemer ve Taşlağırndan (Sultan 
Süleyman Taş !ağını olarak ta geçer) ve 1790 yılında yapılan Ali Paşa kemerinden geçerek Aypah kolu ile Çiçoz çiftliğinde 
(Taşlıtarla) birleştikten sonra Edirnekapı'nın 200 m. kadar güneyinden Suriçine girer. Fatih camiinin avlusunu ve Bozdoğan kemerini 
geçerek Süleymaniye külliyesine ulaşır. Süleymaniyye suyolunun toplam uzunluğu 52 km. dir. Bkz. Çeçen, s. 27-32. 
29 Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
30 Osman Nuri Ergin, s. 135- 1 37 ;  Galib Ata, s. 154- 155; Çeçen, s. 26. 
31 İbrahim Edhem b. Said, "İstanbul suyollarıyla bendierinin ve mebiini-i müteferri'a-i sairesinin bulasa-i alıval-i tiirihiyye ve 
hazırası", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19 ve 20 . Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 47. 
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Su tesisleri 

Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, maksemler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, savaklar, bacalar, Beyoğlu 
yani Taksim hazinesi gibi su hazineleri önemli su tesislerindendir. 
Kırkçeşme tesisleri 1 563 yıl ında tamamlandığında bugünkü bentler yoktu. Yalnız bir bent veya bağlama vardı. Suların 
bol olduğu zamanlarda suyu depo ederek yaz aylarında kullanabilmek için sonradan kolların başına 4 bent yapılmıştır. 
Bunlar Karanlıkbent (Topuz bendi, Kömürci bendi, Il. Osman bendi, ı620), Büyükbent (Bend-i kebir, Belgrat bendi, 
Roma devrinden kaldığı sanılan bu bent I 563 'te Kanuni döneminde tamir edildiği sanılmaktadır. Bugüne kalan bent 
1724 yılında III. Ahmet döneminde yapılmış ve 1748'de I. Mahmut ile l 900'da Il. Abdülhamit dönemlerinde 
onarılmıştır), Kirazlıbent (II. Mahmut, ı 8 ı 8), ve Ayvad bendi (III.Mustafa, ı 765)dir.32 

Taksim sularının bentleri Kağıthane deresine katılan Acıelma deresinin kolları üzerinde kurulmuştur. Bunlardan 
Topuzlubent (1. Mahmut, 1750) Eskibağlar deresi, Valide (Mihrişah Sultan) bendi (III. Selim ı 796) ve Sultan 
Mahmut bendi (Bend-i cedid, II. Mahmut, 1839) ise Arahacı Mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.33 

Belgelerde adı geçen bendler şunlardır: 
Ayvad (III. Mustafa, ı 765), 
Der-sa'adet, 
Kirazlı (II. Mahmud, I 8 18), 
Topuzlı (I. Mahmud, I 750 ), 

-i cedld (Il. Mahmud, ı 839), 
Tophane, 
Viiiide (Mihrişah Valide Sultan, I 797), 

-i keblr (III. Ahmed, 1724),. 
Topuz (Il. Osman, 1620), 

Suyolları üzerinde bulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlar şunlardır: 
Harlk, Salim Beğ, 

Yine özellikle havuzların aydınlıklarından bahsedilmektedir: Altı pulluk künki, Bakracdere havzı, Eyyub künki, 
Kurtkemeri havzı ve Süleymiiniyye aydınlıkları gibi. 
Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad34 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere havuzları Kırkçeşme suyunun 
güzergiihı üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi Başhavuz'dur. Her kolun suları ayrı ayrı kendi havuzlarında 
süzüldükden sonra toptan bu havuzda birleşir ve burada son defa temizlenerek doğruca İstanbul'a akar ve maksemlere 
girer. Balıklıhavuz ise güzergiih üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir şekilde 
toplamak için güzergiih dışında tesis olunmuştur.35 
Iskara tabirinden, suyolcu ıstılahında, suların süzülmesine mahsus tesisat anlaşılıyor ise de bunlar suyu şişirip mecraya 
sokup akıtmak üzre derelerin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş mecraları önüne yapılmış duvarlar olup gerçekte 
bunlara sedd (veya südde) demek daha doğrudur.36 Nitekim bazı belgelerde de ıskara bu anlamda kullanılmaktaydı. 37 

Akyar, 
Güzelce, 
Mavi ova, 

Belgelerde adı geçen kemerler şunlardır: 
Bozdoğan, 
Kahvecibaba, 

Esbbiiziirı, 
kiirglr, 

Bu kemerlerden Ma'zül, Bozdoğan (Valens), Karakemer ve Turunçluk kemerleri IV. Yüzyılda yapılan Roma 
kemerleridir. Ma'zulkemer (Mazlumkemer) Halkalı sularının ilk kemeridir. Fetihden sonra eski su yolları tamir edilerek 
ve genişletilerek şehre su getirilirken bu kemer üzerinden geçirilen Fatih suyu I. Mahmud zamanında yapılan ilave ve 
tamirlerle Beylik suyu haline dönüştürülmüştür. Yine 1 557 yılında hizmete giren Süleymaniye suyollarının künkleri de 
bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesindedir38 

32 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, 68, 86-100. 
33 Çeçen, Aynı eser, 254-263. 
34 Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan III. Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadtiddin bendidir (Evhadtiddin-Evhad
Ayvad). Evhadtiddin deresi üzerinde ve yine o isim ile anılan koruluk içerisindedir: Bu mevki Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
ıskaralar Uzerine alınmış olan Bakrac ve Orta derelerin bir saatlik mesafe kadar yukarısına gelir. Bend on altı arşın ytiksekliğindedir. 
Galib Ata, s. ı50 .  
35 İbrahim Edhem b. Said, s. 46-47. 
36 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
26 "Kiraslıhavz nezdinde kirnesnenUn mülk ü harimi olmayan mevzı'-i hallde abiir-ı müte'addide hafr ve tahte'l-arz lağmlar ve 
kanaviit ve tfılen yiğirmi yedi ve arzen iki be hisab-ı satrancl elli dört zira' kargir ıskara ile cem' u tahsll ve ol mevzı'de merhum ve 
mağfilrun leh Sultan Süleyman hazretlerinün suyı yolına izn-i mütevelliyle ilhiik .. . ": 331148/1 
38 Çeçen, Halkalı suları, 1991 ve İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 29. 
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Saraçhanebaşı'ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus ( 1 17-138), tarafından yaptırılıp Valens (364-378) tarafından da 
onartıldığı ileri sürülür. Ma'zfılkemer'den geçen galerinin Bozdoğan kemerinden de geçmiş ve her ikisinin de aynı 
zamanda yapılmış olması ihtimali büyüktür.39 
Karakemer (Cebeci), XVI yüzyılda onarılarak Süleymaniye suyolunun Çınar kolu bu kemerden geçirilmiştir. 
"Derinmaslak önünde" olduğu belirtilen kemer halen taşocaklarının artıkları altında kaybolmuştur.40 Çiço çiftliği 
(Taşlıtarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bilinen Turunçluk kemeri ise bugün mevcut değildir.41 
Bizans zamanından kalan ve Cebeciköyü civarından gelen eski suyolu (Ceneviz !ağını) 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. 
Bizans imparatoru Andronikos zamanından kalan Kovukkemer'2 ile Kanuni'nin bu Uzunca ve Güzelcekemerleri 
Belgrad bendierini asıl Kırkçeşme suyollarına ulaştıran mecra üzerinde tarihi ve güzel üç eser teşkil ederler.43 
Akyar (Cebeci, Küçükköy) kemeri Akyar deresinin bulunduğu vadidedir. Vlran kemeri Turunçluk suyı üzerindedir. 
Elinizdeki ciltlerde dere ve suyollarının üzerinde bulunan Kasım Ağa, Ayvad, Çaşniglr, Küçük, Subaşı (Kömürcü 
Belgrat), Tahta, Kemerburgaz gibi, köprü(cisr)lerden sözedilmektedir. 
Su dağıtım tesislerine kubbe denir. Bu önemli tesisler de belgelerde zikredilmektedir: 
Beğlik suyı, Cico, Eğrikapu taksim, 
kargir, Sultan Bayezid, taksim, 

Maksemler de ana su dağıtımı kubbelerindendir. Bunlar, bir veya birkaç koldan gelen suyu çeşitli mecralara taksim 
etmeye yarayan oda veya binalardır. Büyüklü, küçüklü yedi sekiz tanedir. En önemlileri Eğrikapı maksemi, Taksim
Beyoğlu maksemi, Tophane maksemi ile Eyüp'te İslambey mahallesi'ndeki Yenikubbe'dir. •• 
Kırkçeşme isale !ağını (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 irili ufaklı kemerden geçtikten sonra ana dağıtım kubbesi olan 
Eğrikapı maksemine gelir. 45 Buna Eğrikapı savağı46 da denir ve bu belgelerde çok zikredilmektedir. 
Maksemlere taksim de denilir. Bu ciltlerde belirtilen m�sem, Valide Sultan maksemi ile şu takslmlerdir: 
Ayasofya, Bayezid, Beğoğlı, 
Eğrikapu, --i kebir, Sultan Bayezld, 
Sultan Mahmud Han-ı Evvel, 

Su terazileri de önemli su tesislerindendir. Bunlar bileşik kaplar ilkesine 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 çeşitli yerlere sevketmeye yarar. 
Kırkçeşme suları yüzey suları oldukları için ana galeride su terazisine ihtiyaç yoktur. Ancak ana galeriden ayrılan künk 
borular üzerinde su terazileri vardır. Şehir şebekesi içinde yer alan çok sayıdaki su terazisi arasında Yenikapı, 
Çatladıkapı, Sultanahmet ve Tahtakale'dekiler belirtilebilir. 
Özellikle künkle gelen Halkalı sularının gerek isale hattında, gerek şehir içi dağıtımında çok sayıda maslak ve su 
terazisi yapılmıştır. Özellikle Nur-ı Osmaniye suyolları gibi suyollarının bulundukları engebeli arazide çok sayıda su 
terazisi yapılmış ve bu şekilde künklerdeki basınç azaltılmıştır!7 

39 Çeçen, s.30. 
40 Çeçen, s.3 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 175. 
41 Çeçen, s.32. 
42 Kemerburgaz eğri kemeri de denir. Andronikos Komnenos (1183-1 185) tarafından yaptırılmıştır. 
43 Galib Ata, s .151.  
44 Eğrikapı maksemi Kırkçeşme sularının son merhalesi olup sular bu noktadan İstanbul şehrine dağıtılır. 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 isiile eder. İkincisi Fatih ciimii civarında ve Destgiihcılar'da bulunan 
ve Kırkçeşme denilen maksemdir. Bu taksimin görevi Tahtakale ve Çukurçeşme cihetlerine ve Yenicami'ye kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su vermek ve artan suyu da Ayasofya taksimine isiile etmektir. Üçüncüsü Ayasofya taksimidir ki Kırkçeşme suyunun 
son maksemidir. Buradan şehrin İshak Paşa cihetine ve silhile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Biib-ı iili ve Darbhane-i 
amire ve Mekteb-i Tıbbıyye�i Şiihane'ye su verilir ve kış mevsiminde de suyun fazlası Yerebatan sarnıcına akıtılır. Bkz. İbrahim 
Edhem b. Said, s.47. 
45 Anagalerinin (Analağm) debisi lülelerle ölçülerek biri Haseki ve Yedikule semtlerini besleyen Sulukule maksemine, diğeri 
Bozdoğan kemerinin altındaki Tezgahçılar maksemine gider. Buradan ayrılan bir lağım (galeri) Tahtakale'ye gider, diğeri Gedikpaşa 
üzerinden Ayasofya makseminde son bulur. Bkz. Çeçen, s.41-42. 
46 Belgrad bendinin suyu yalnız İstanbul semtine cari olup Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen maksernden İstanbul'un yüksek 
olmayan mahallelerindeki çeşmelere taksim olunur. Bkz. Abdurrahman Şeref, "İstanbul'da su muzayakası 1 179 senesine aid birkaç 
vesika", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf su tahlilleri, 19 ve 20 yüzyılda İstanbul suları, İst. 2000 içinde, s. 117  
47 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s .  100, 187. 
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Belgelere göre bazı su terazileri ve bulundukları mahaller şöyledir: 
Acemoğlı, rabacılar, 
Bayram Paşa, ostan, 
Karaca Ahmed, Kemankeş, 
Küçükhammam, Kürkci, 
Mi'mar, Okcılarbaşı, 
Sadefciler, Sepetciler, 
Şehzade, Taşevi, Yalnız, 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır 
Anadolıfeneri, A vas, 
Belgrad, Boyacı, 
Cico, Feriköyi, 
Kadi Ya'küblı, Kalfa, 
Litros Metris, 
Soğanlık (Kartal), V ani, 
Yehfid Burgazı, eniköy, 
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tik All Paşa cami ' i, 
Dülgeroğlı, İlçi hiinı, 
Kuşbaz (Okcılarbaşı), 
Maşatlık, 
Parmakkapu (Beyazıt), 
Sinan Paşa (Sadefciler), 

Bağçe, 
Cebeci, 
İncir (Boğaziçi), İ vaz, 

Küçük, 
Mirgiin, 
Vi dos, 
Zekeriyya, 

Suların toplama bölgelerinde yer alan tarlalar, çayırlar ve bulundukları mahaller ise şunlardır: 
Çayırlar: Baltallmanı, İstinye, 

Suların civarındaki çiftlikler şunlardır: 
Ayazma, Beğlik (İstinye), 
Haseki Sultan (Karta!), İzzet Paşa, 
Sultan (Üsküdar), Şişli, 

Çiço, 
Kaşıkcı, 

Salim Beğ, 

Ferhad Paşa, 
Levend, 

Belgelerde bir vesileyle İstanbul bostan, bağ ve bahçelerinden (hadika) bahsedilmektedir. 
Bağlar: 
Emin Beğefendi (Üsküdar), 
Halil Ağa (Karta!), 
Rif' at Beğ (Beylerbeyi), 
Tülbetci (Üsküdar), 
Beğ (İstinye ), 
Hacı Yahya Efendi (Beylerbeyi), 
Markar (Beşiktaş), 
Nuri Beğ (Beylerbeyi), 

Hacı Hasan Ağa (Üsküdar), 
üseyin Ağa (Karta!), 
Tercemlin Beğ (Üsküdar), 
Uncıbaşı (Üsküdar), 
Fatih medrese, 
Kalpaket Mıgırdiç, 
Millet (Beyoğlu), 
Osman Ağa (Beylerbeyi), 

Hacı Ve11 Ağa (Karta!), 
Kıt'acı(?) (Beylerbeyi), 
Tunuslı (Üsküdar), 
Bahçeler: 
Hacı Mehmed Ağa (Beşiktaş), 
Kisedar Efendi (Beylerbeyi), 
Namık Paşa (Fındıklı), 

Su tesislerinin korunmasında etraftarının ağaçlı olmalarının büyük önemi vardır. Bugün de Bendler'de bunu görüyoruz. 
Bu ciltlerde, 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 Daviid Paşa (Ayvad) koruları aynı 
işlevi görmüş olmalıdır. 
Özellikle Haslar dediğimiz İstanbul'un Trakya kısmındaki su havzalarında bulunan çeşitli yerleri de belirtmek 
gerekmektedir: 
Ayvalıdere yatağı, 
Dermekorı(?), 
Şehidlik, 
yarma hendek, 

Bağlarbaşı (Avasköy), 
Havzbaşı, 
aşlıburun, 
yatakbaşı, 

Bağlarbaşı (Cebeci), Derbend, 
Sav ak, 
Uzuncaova, 

Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhi olan Bizans samıçiarı yerine umumi çeşmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebiye göre Fatih 200, Bayezid II. 70 ve Kanuni Süleyman 700 adet çeşme 
yaptırmıştır. XVIII. Yüzyılın sonunda 987 umumi çeşme bulunduğu nakledilir 48 Bir kısmı bulundukları yere ismini 
veren çeşmeler şunlardır: 
Abdullah Ağa (Hasköy), 
Alicenab Kadın (Tophane), 
Çatal (Babıali), 
Dorbalı(?) Ali (Üsküdar), 

Abdullah Paşa (Bağlarbaşı), 
Altıay (Fatih), 
Çınar (Ayvansaray), 
Fatıma Sultan (Fındıklı), 

48 Evliya Çelebi, I, 327; Kömürciyan-Andreasyan (1988), s. 176. 

Akar (Çemberlitaş), 
Altıncı Kadın (Süleymaniye), 
Defterdar (Harem), 
Fıstıklı (Beylerbeyi), 
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Hacı Beşir Ağa (Tophane), 
Halil Harndi Paşa (Beyazıt), 
Haseki Sultan (Karta!), 
Kap u dan Şehid Ali Paşa (V ezneciler ), 
Mehmed Ağa (Beyazıt), 
Ömer Ağa (Fındıklı), 
Sarı güzel, 
Solak Sinan (Üsküdar), 
Sultan Mustafii (Paşabahçe), 
Şerbetci Mustafii Ağa (Eyüp), 
Yeni (Fatih), 

Hacı Hiifız Ağa (Unkapanı), 
Hasan Ağa (Galata), 
İbrahim Paşa (Kasımpaşa), 
Kızılmescid (Eyüp), 
Mi 'mar (Cibali), 
Rfimilifeneri, 
Silahdar Abdullah Ağa (Hasköy), 
Sultan (Unkapanı), 
Sultan Stileyman (Cibali), 
Viiiide Sultan (Aksaray), 
Zevki Kadın (Fındıklı), 

Suların akıtıldığı seblller arasında da şunlar önemlidir: 
İbrahim Paşa (Beyazıt), Köprili Mehmed Paşa (Çemberlitaş), . 

Hiifız Ağa (İhsaniye), 
Haseki Hacı Mustafa Ağa (Tophane), 
İskele (Emirgan), Kambur (Fatih), 
Kilyoz (Rumelifeneri), 
Mihrişah Viiiide Sultan (Üsküdar), 
Safıyye Sultan (İncirköy), 
Silahdar Ağa (İhsaniye), 
Sultan Abdülhamid (Emirgan), 
Sultan Süleyman (Rumelihisarı), 
Yazıcı (Galata), 

Nakşıdil Valide Sultan (Fatih), 

Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlar"9 şunlardır: 
Ağa (Beyoğlu), Azebler, Bağçeli (Beyoğlu), 
Ditab(?) (Draman), Eski Ali Paşa (Sarıgüzel), htinye, 
Mlrgfin, Öriciler (Kapalıçarşı), Sultan Bayezld, 
Türbe (Eyüp), Vezneciler, 
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Yine belgelerde özellikle malıallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul camilerinden, mescidlerinden, 
çeşitli tekke ve medreselerden, Hamidiyye imaretinden; Köprili kütüphanesinden; mekteplerden; türbelerden; Süleyman 
Subaşı ve Şehzade camii şadırvanlarından; Kanlı (Eğrikapı) kiliseden; Monla ve Yağlıket (Üsküdar) ayazmalarından, 
mezarlık ve maşatlık ve kabristanlardan bahsedilmektedir 

Camiler:Ağa (Beyoğlu), 
Beğlerbeği, 
Eyyfib, 
İbrahim Paşa (U zunçarşı başı), 
U! eli, 
Mi 'mar Sinan, 
Nişancı-i cedid (Fatih), 
Osmaniyye, 
Süleyman Subaşı (Unkapanı), 
Sultan Ahmed, 
Şehziide, 

Atik Ali Paşa (Çenberlitaş), 
Cihanglr, 
Fatih Sultan Mehmed, 
Kazgancı (Tophane), 
Mercan (Beyazıt) 
Monla Hüsrev (Sofular), 
Nur-ı Osmaniyye, 
Selimi yy e, 
Sormagir (Beyoğlu), 
Sultan Bayezld, 
Van! karyesi, 

Tekke, dergah, mevlevihaneso, zaviye ve hankahlar: sı 
Galata mevlevlhlinesi, Gülşeni tekyesi, 
Özbekler tekyesi, Seyyid Keşfı Ca'fer Efendi hankiiliı, 

Medreseler: 
Kemankeş (Okcılarbaşı), 
Mehmed Ağa (Divanyolu), 

Mektebler: 
--i harbiyye, 
Nakşıdil Viiiide Sultıin (Fatih), 

Türbeler:s2 

Köprili Mehmed Paşa (Çemberlitaş), 
Sinan Paşa (Sadefciler), 

--i sultani (Beyoğlu), 
Seniyyeperver Ayişe Sultan (Atpazarı), 

Ayasofya-i keblr, 
Dülgeroğlı, 
Fethiyye (Çarşamba), 
Koğacı Dede (Çarşamba), 
Mi'mar Ayas (Saraçhane), 
Nişancı (Kumkapı), 
Nusretiyye, 
Sirkeci mescidi (Tophane), 
Sultan Abdülhamid (Emirgan), 
Süleyman Subaşı (Unkapanı), 
Ya'küb Ağa (Beyazıt), 

Haslb Efendi tekyesi, 

Köprilioğlı, 
Yazılu (Eyüp), 

İbrahim Paşa (Beyazıt), 
Valide (Fatih), 

49 İstanbul hamamları hakkında bkz. Evliya Çelebi, 1,330-334; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 249. 
so Mevleviler Pazartesi ve Perşembe günleri Yenikapı'da, Salı ve Cuma Galata'da, Pazartesi Kasımpaşa'da, Çarşamba günü de 
Beşiktaş Mevlevihanelerinden ayin icra ederler. bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 40. 
sı İstanbul tekiceleri için geniş bilgi için bkz. Bandırmalıziide, Ahmed Münih, Mecmua-yı tekayli, İst. 1 307; Ziikir Şükrü Efendi, 
İstanbul tekiceleri (Hazırlayan Şinasi Akbatu), İst. 1980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V/2, 1214/75-80; Reşat Ekrem Koçu, 
İstanbul Ansiklopedisi, İst. 1 946; Atilla Çetin, "İstanbuldaki Teklce, ziiviye ve hankahlar hakkında I 1 99/1 784 tarihli önemli bir 
vesika", 
sı Ayrıca bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 97. 
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Hamldiyye, 
Sultan Mahmud Hiin-ı Sani, 
Kabristanlar: 
Ermeni Üsküdar), 
kefere (Topkapı), 

Karaca Ahmed Sultan, 
Sultan Mahmud, 

Hayratlık (Üsküdar), 
Rum (Tophane, Beyoğlu), 
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Nakşıdll Viiiide Sultan (Fatih), 

İslam, 
Yehud'i (Üsküdar), 

Belgelerde kasaba, nahiye gibi isimlerle de anılan İstanbul'un çeşitli semtleri ve bölgeleri zikredilmektedir. 
Aksaray, Astane, Ayvansaray, Bab- ı all, 
Bab-ı cisr (Galata), Bağlarbaşı (Üsküdar), Bayram Paşa, 
Beğlerbeği, Beğoğlı, Beşiktaş, 
Boğaziçi, Çiftecevizler, Çiftekassablar, 
Çiharşenbih, Derben d, Der-sa' adet, 
Dikilitaş, D'ivanyolı, Eyyub, 
Fıstıklı (İstavroz, Beylerbeyi), Galata, Gümüşsuyı, 
Hasköy, Ihlamur (Beşiktaş) İhsaniyye (Üsküdar) 
İstavroz (Üsküdar), İstinye, Kağıdcılar (Beyazıt), 
Kağıdhane, Kapan-ı dakik, Karagümrük, 
Kasım Paşa, Karta!, Kazgancılar (Beyazıt), 
Kiçeler (Hırka-i şerif), Kocataş (Sarıyer), Küblice, 
Malta (Fatih), Mercan (Beyazıt) Merkebciler (Beyazıt), 
Nişantaşları, Nuhkuyusı (Üsküdar), Okcılarbaşı, 
Pangalta, Paşabağçesi, Rumilihisarı, 
Sarıgez, Sarıyar, Sarmaşık, 
Serrachanebaşı, Sultan tepesi (Üsküdar), Südlice, 
Şeh'idlik, Şişli, Tavşantaşı (Beyazıt), 
Topcılar, Tophane, Üsküdar, 
Vezneciler, Zenc'irlikuyu, Zeyrek, 

Yine belgelerde bulundukları mahalle isimlerini veren ve semt adı olan çeşitli alanlar, yapılar veya bunların sahipleri ve 
işyerleri zikredilmektedir. 
Anadolıfeneri kal'ası, 
Kapan-ı dakik, 
Muvakkıthane (Fatih), 
Yağurthane (Tophane), 

Bab-ı seraskeri (Beyazıt), 
Kireç ocağı (İstinye), 
Rumilifeneri kal'ası, 

Dökümhane (Beyoğlu), 
Kireçhane (İstinye), 
Serrachane, 

Suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların bulundukları semtler şunlardır: 
Akşemsedd'in (Hırka-i şerif), 
Cihangir (Tophane), 
Efdalzade (Fatih), 
F!ruz Ağa (Tophane), 
Karadut (Tophane), 
Kuloğlı (Beyoğlu), 
Nişancı Mehmed Paşa (Kumkapı), 
Sakabaşı (Tophane), 
Sofılar, 
Süleyman Subaşı (Eyüp), 
Yehfidi, 

Caddel er: 
Acımaslak hammamı, 
Eğrikapu, 
N! eslek, 
Şekerci hanı, 

Sokaklar: 
Dolab (Vezneciler), 
Hacı İlyas Mecidli (Hırka-i şerif), 
Toprak, 

Atik Mustafa Paşa (Ayvansaray), 
Dırağınan (Çarşamba), 
Emin Sinan (Çenberlitaş, Gedikpaşa), 
Kabasakal, 
Kıbtiyan (Üsküdar), 
Mahmud Ağa (Sütlüce), 
Okcı Musa (Galata), 
Sarmaşık (Karagümrük), 
Solak Sinan (Üsküdar), 
Turşıcı (Hasköy), 

Ball Paşa, 
Iskara(?), 
Müsellem, 
Topkapu, 

Ermeni mektebi (Üsküdar), 
Öriciler (Kapalıçarşı), 
Yahnikapan (Beyazıt), 

Avcı Beğ (Eğrikapı), 
Darbalı All (Üsküdar), 
Fındıklı, 
Kamer Hatun (Beyoğlu), 
Kireınid (Eğrikapı), 
Muhyiddin (Çukurcum'a), 

Seümiyye, Sivrikoz (Kasımpaşa), 
Sultan (Edirnekapı), 
Yahya Çelebi (Tophane), 

Bulgurlı, 
Kapan-ı dakik, 
Orta (Fıstıklı, Beylerbeyi), 

Furun (Hırka-i şerif), 
Siınidci (Eğrikapı), 

Yine bir vesileyle aşağıdaki İstanbul yokuşlarından ve bayırlarından bahsedilmektedir: 
Monla bayırı (Fındıklı), Defterdar yokuşı (Beyoğlu), 
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Dağ ve tepeler: 
Alemdağı (Üsküdar), Çakaldağı (Üsküdar), Sultan tepesi (Üsküdar), 

Baltalimanı (İstinye) gibi bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul limanlarından, Diivfid Paşa ve Harem 
gibi bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul iskeleleri zikredilmektedir. 
Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul meydanlarından bahsedilmektedir: 
Acemoğlı (Şehzade), At (Esb) (Sultanahmet), Bayezld, 
Fatih, Tekye (Beylerbeyi), 
Bir kısmı kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul çarşılarından (sfik) bahsedilmektedir (Maamafih sfik 
kelimesi sokak kelimesinin aslıdır): 
Davfid Paşa, 
Malta, 

Evliya (Mevlevihane kapısı), 
Uzun, 

Karaman, 
Yayla, 

Bu çarşılar gibi günümüz İstanbul'unda da önemlerini sürdüren ve bir kısmı sadece yer ismi olarak 
varlıklarını sürdüren At (Es b) ve Çarşamba (Çiharşenbih) gibi pazarlar (baziir) zikredilmektedir.53 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul değirmenleri ve bazı fırınlar zikredilmektedir: 

Beğlik fırın (Beyoğlu), 
Vapur değirmanı, 

F odula fırını, Tophane fırını (Beyazıt), 

Belgelerde yine bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul hanlarından bahsedilmektedir. 
Çamur lı, 
İl çi, 
Kellekesen (Kapalıçarşı), 
Zencirli (Kapalıçarşı), 

Çın ar, 
İstanbul ağası (Kapalıçarşı), 
Simkeş (Beyazıt), 

Deve (Fatih), 
Kebeciler (Kapalıçarşı), 
Şerif Paşa (Mercan), 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. Sur çevresinde kente giriş yapan 
yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine54, on üçü Haliç'e bakar.55 Ayvansaray ile Yedikule arasında altı 
kapı vardır.56 Galata da sur, dolayısıyla kapılarla çevrilmiştir. 57 
Ahilr, Bağçe, 
Cebe All Yeni, Çadırcılar (Kapalıçarşı), 
Edirne, Eğri, 
Kaşıkcılar (Kapalıçarşı), Kum, 
Parmak (Beyazıt), Parmak, 
Tekye (Üsküdar), Top, 

Buğdaycılar (Kapalıçarşı), 
Çarşil (Beyazıt), 
Galata kulle, 
Mevlevihane, 
Sanıatya, 

Yine belgelerde suların bağlandığı istanbul sarayları, konakları ile hiinelerden, sahilhiinelerden, yalılardan, 
sahilsaraylarından, köşklerden, kışialar ile karakollardan ve Asiikir-i şahane (İstinye) ile Fransız ispitalyası (Şişli) 
hastahanelerinden bahsedilmektedir. 

Köşkler, kasrlar: 
Alay, --ı hümayiln, --ı şahane (Beyazıt 
Sarraf Mısırlıoğlı (Üsküdar), Yıldız (Zincirlikuyu), 

Saraylar ve sahilsaraylar : 

53 İstanbul'da çeşitli çarşılardan ve Bit pazarı, At pazarı, Tavuk pazarı ve Esir pazarı gibi daimi pazarlardan başka semt pazarları da 
vardır. Cuma günleri civar sahiller ve köyler için Üsküdar'da, Edimekapı'da, Kocamustafapaşa, Küçükmustafapaşa ve 
Kasımpaşa'da; Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, Kulaksız'da; Pazar günleri Arkadius 
sütununun bulunduğu Avretpazarın'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. 
54 Carbognano (1993 ), Cosımo Comıdas De, 18 . Yüzyılın Sonunda Istanbul, (İstanbul 'un günümüzdeki durumunun resimler le 
zenginleştirilmiş tarihi topografyası), İtalyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; Kömürciyan-Andreasyan 
( 1988), 1 - 13,  6 1 - 1 56. 
55 Kömürciyan-Andreasyan (1988), 14- 19, 1 57- 173. 
56 Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 20-26, 174- 194. 
57 Semavt Eyice, İstanbul (Galata), 1 214/147; Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan (1988), s.34-44; 21 5-217. Ayrıca 
İstanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano (1993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul'un fethi, çev. M. Gökman, İst. 1999. 
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Beğlerbeği, 
Galata, 

Konakl ar: 
Abdullah Efendi (Acemoğlu), 
Ahmed Efendi (Beyazıt), 
Asım Beğefendi (Beyazıt), 
Cemi! Paşa (İhsaniye), 
Emin Beğ (Beyazıt), 
Hacı Hüseyin Efendi (İhsaniye), 
Hüseyin Efendi (Selimiye), 
Mehmed Beğ (İhsaniye), 
Nuri Efendi (Kumkapı), 
Reş'id Paşa (Beylerbeyi), 
Şerif Abdülmuttalib (Tavşantaşı), 

Sahilhaneler: 58 
Ali Paşa (Emirgan), 
Mehmed Ali Paşa (İstinye), 
Rif at Beğ (İstinye), 

Hane(menzil)ler: 
Akif Efendi (Selimiye), 
Bekir Efendi (Eyüp), 
Hacı Ali Ağa (Eğrikapı), 
Hacı İbrahim Ağa (Eğrikapı), 
İsma'il Efendi (Kabasakal), 
Yusuf Ağa (Beylerbeyi), 
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Beşiktaş, Çırağan, 
--ı hümayun, 

Abdülker'im Ağa (İhsaniye), Ahmed Beğ (İhsaniye), 
Ali Beğ (Selimiye), Ali Paşa (Beyazıt), 
Celaleddin Paşa (Selimiye), Cemi! Beğefendi (Beyazıt), 
Edhem Paşa (İhsaniye), Ed'ib Molla (Beyazıt), 
Hacı Ali Efendi (İhsaniye), Hacı Hulusi Efendi (İhsaniye), 
Hacı İzzet Beğ (Beyazıt), Hasan Beğ (Nuhkuyusu), 
İsma'il Paşa (Beyazıt), K'isedar Efendi (Beylerbeyi), 
Mustafa Ağa (Seli mi ye), Namık Paşa (Fındıklı), 
Pedri Beğ (Babıali), Refik Beğ (Beyazıt), 
Ruznamçeci Yümn'i Efendi (Saraçhanebaşı), Sa''id Efendi (Çenberlitaş), 

Hacı Hüsam Efendi (İstinye), 
Mehmed Efendi (İstinye), 
Vahid Paşa (İstinye), 

Ali Efendi (Emirgan), 
Çerkes Hasan Ağa (Beylerbeyi), 
Hacı Arif Ağa (Çarşamba), 
Hacı Mehmed Ağa (Eğrikapı), 
Ragıb Beğ (Beylerbeyi), 

Kamil Beğefendi (İstinye), 
Mustafa Nail'i Paşa (İstinye), 

Balçıklı Ali Efendi (Eyüp), 
Feyzi Efendi (Beylerbeyi), 
Hacı Edhem Efendi (Eyüp), 
Hüseyin Beğ (Selimiye), 
Şehsene(?) Hanım (Beylerbeyi), 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen devlet büroları ve kamu' kurumları şunlardır: 
De'av'i nazırı dairesi, Ebniye meclisi, Evkaf-ı hümayun hazinesi, 
Evkaf-ı hümayun nezareti, Habshane dairesi, Haremeyn hazinesi, 
Maliyye hazinesi, Nizamiyye hazinesi, Su meclisi, 
Su nezareti, Taksim hazinesi, Ticaret nezareti, 
tornruk dairesi, 

Kışla, kışlaklar: 
Beğoğlı, 
Sellmiyye, 

Karagolhane ler: 
Acımastak (Beyazıt), 
Çenberlitaş, 
F'iruz Ağa (Tophane), 
Tepe (Beylerbeyi), 

Davud Paşa, 

Asakir-i şahane (İstinye), 
Eyyub, 
Samatya kapusı, 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen dükkanlar şunlardır: 
araba i'mal idici (Üsküdar), bakklil (Çarşamba), 
börekci (Karaman), çilingir (Sarıgüzel), 
kürkci (Saraçhanebaşı), şekerci (Malta), 

Mec'idiyye (Beyoğlu), 

Bağçekapusı, 
Fındıklı, 
Sultan Bayez'id, 

bakkal (Karaman), 
kassab (Sultanahmet), 
Yağhane, 

Yayın hazırlama kurulu 

58 İstanbul sahilhaneleri hakkında geniş bilgi için bkz. Orhan Erdenen, Boğaziçi sahilhaneleri, 4 Cilt., İst. 1993-1994. 
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KEŞF-İ SANİ DEFTERi 

14-2/111 Bozuk olan suyolu tamir edilineeye kadar 
• ..>.))ı 1 

Mekteb-i Sultani'ye arabatarla taşınan suyun mik-;;;-:c..Ji-_,, ,�,.,;$;.>q.,/_;:�_,.- .. 
14-21111 

• U:t--_..J..rf",<.J • • . � -h.A �....o ı.. ' . .  -
tarının artırıtmasına dair. N'l';.,.:.;�. · :-..s-«:.-��_,.,�,<'�-<:":- -".J«p,�_,;..� "> -...._�.._ -·-;....;.- -.. ,..;� � 

• ' ·:!'� .o�_...�.-/•'- ' ,  . � -"' I ;'"'.,.._.:,_,#IN.,ıi.J I� ....... .. , ,  �J �� � • • , • r-:'f-..iJ�"""'fJıM.:.,.,...,./..:.. • f."'-":"�/..:.,.;,ı,�ıu.,..._ . �-"';!'. , · - · · .. cA.w,..J'..- ıcr ""...:C · • • 

Mekteb-i sultani'ye su nakline dair makam-ı sadaret- �'-'.�.'�� �-:-:.;;-_Au-":.:.-:.,.? <:<:.Z;;,,·.�.,s-_;; 
· : . � ·�.,:;-=-·- �..:1 .. ...;.; 

A A o o o  " " • oo .,_•_..) 1'-'l, • • · ... � ........ �_...:..,.. "" V  o '  
o * M-:'-'_, ı...,_...,:... /. ' 

Penahıden bı'l-vurud havale buyurılan tezkıre mu- �-" ·. · <--·- �..:.."";.- . .  · ·, · · ""' N�-�.:- ..:c.;.� . .  .r: . ... --: �  ..... .  
'P-,....e; . • � -.J . r---o#",.. 

tala'a-i çakeranem oldı oldığıi mekteb-i mezbfir mü- (A:ı.w::,...;--:�� .. .  ��::�;��-..;--:__.�� ... -= .. ;.Z;��'"'�.:-dA • " 1  b" ' kk"" ı • • ı  kd ı • - �.-'f,. • • • &u. , , �  .... l · • • 'l.JI. ın ı e ı t-teze ur e -yevm vırı me e o an otuz ·b ·�:-:,:·,_._ . · · c:-!.c.:.:-�N-"" . . . · · -=.-�," cr- ı.-,.�· . · ....,.rp-...ı � � (,.�ıu· . · ..1?. kırba üzerine yiğirmi kırba dahi ilavesiyle beher G-V_,.��fı;.;.;� .... ,;.;,..,..o:,_,�· e..-�:..:e.�·,,;,,..;.ı,,...,. , ' 
yevm elli kırba suyun arabalarile gicelerinde(?) ..<:-a.. .N..:.. -";,::·� . ..;---:' �;,_.._ �..:���...,--
mekteb-i mezbfira nakl alınmasına karar virilmiş ise ���:._� · «.:.:�.J:.:.�:;;:iiFt""".ı:• 
de işbu mektebe cari olan suyun Bendler suyından J:.'L....__ �""" ,ı:;,_, ,.:.:ı,�./-,.:;_:"-J:-
olmayup Levend çiftliği civarından nübfi' iden başlı "� t-, 

sulardan olup bunun mecrası bozuk aldığından ak-
demce bi' l-keşf otuz sekiz bin beş yüz guruş mas-
raila tesviyesine İbrahim Usta müte'ahhid olup ve 
meblağ-ı mezbfirun yedi bin yüz bu kadar guruşı 
mekteb-i mezbfir canibinden ve yedi bin yüz bu ka-
dar guruşı dahi Mecidiyye kışla-i hümayfinı içün 
Maliyye hazine-i celilesinden ve yedi bin yüz bu ka-
dar guruşı dahi bir bab harnınarn içün Nizamiyye ha-
zinesinden ve on bir bin altı yüz şu kadar guruşı dahi 
vakflarına diri ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayfin ha-
zinesinden ve beş bin üç yüz bu kadar guruşı su 
mutasarrıfları tarafından i 'ta olmmak üzre tanzim o-
lınan defteri Evkaf-ı hümayfin maliyye müsteşarlığı 
canibine havale olmarak mu'amelesi der-dest bulın-
mış ise de şu hal mümtedd olup da ilerüde Taksim 
hazinesi dahi bitarn buldığı halde işbu tertib olman 
elli kırba suyun dahi virilemeyeceğinden bütün bü-
tün müşkilatı mficib olmamak üzre mezkfir yolun bir 
an evvel yapılmasiyçün keşf-i mezkı1r mesarifinün 
emanet-i behiyyeleri veznesinden i 'tasıyla ba 'dehfi 
mahall-i mezkfire hisselerinün alınmasına emr ü fer-
man buyurılınası iktiza ider. 

Fi 24 Şa'ban sene [ 1 2]89 [27 Ekim 1 872] 

14-211111 Levent çiftliğinden Beyoğlu 'ndaki 
Mekteb-i Sultani, cami ve çeşmelere su ileten suyo
lunun bozulan kısımlarının tamirat masrafina dair. 

1 "oldığı" fazladır. 
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14-2/II/la Beğoğlı'nda kain Mekteb-i sultaniyye ile cevami '-i 

'"1vY.�,./_..;1 şerif ve çeşmeha ve mahall-i s�iireye Levend çiftliği dl'/p · ' 1  . .' · · 'IY'Itl'..,�:,;.��(:+r..:..ı: �".v-.;�- �,-:.-.. .,.. . · . . 
-'"'tt;. nam mahallün menba'ından nihayetine kadar kadim . ,...,,;.JJ,->.A .,.ı � • . • . • . . .1.-:'����(,' � T� • · .;· • ·. •  "'.,..,..!I!'Nvv�...,__:_,_ ·. · soy•, "· tankınun hey' et-i hazırası üzre ba 'zan muhtac-ı ta '-}-;...ıt <•\._ I<...., -ı..-:,.c� • • � -� -�i �-.{�:E���� m�: ola� mahalle:i�!e T�ş ocakları nam mahallde 

#.1-0; • .,.:.�;Jj:�·ı,.�·.::�f.�:�� munhedım malıallınun muceddeden kurşun borı fer-
........,. ' tJ.' ":t. . ı . ' � '

f
' . 

"b 
. 

d f 'd"  ,:.; - .<�· · .. . ;....,, ; -:� .. r-� ..... --�,;..;'j�'>"'':'7,.:'· şıy e tesvıyesı mesarı ını mu eyyın e ten ur. . ..... ,...,.J,'ı:"'J.I· . , -,;-t:',.,,.,.,.,J . .. . . :··x.�-� �·:»;;..,.,,;;;���:Z::f"' Fi 27 Muharrem sene [ 12]88 [ 1  7 Nisan 1 87 1 ]  --i;.df · " 

.u:. ....::G i"' ... 

�·- .. , . .  
[Derkenar] Zirde muharrer dört buçuk parmak kut
rında ferş olmacak kurşun borınun çapında olarak 
timur borı tedarük olınup da ferş oldığı halde mesa
rifinde ehveniyyet hasıl olacağı şerh virilüp. 

Zikr olman Taş ocağı nam mahallde münhedim ma
hallinün künkleri bundan akdeınce ( . . .  ) riyaset-i be
hiyyesi canibinden tecdid olınmış ise de mahall-i 
mezkfirun Taş ocağı hazineler[i] yine münhedim ol
mış aldığından mahallinUn tebdiliyle dört buçuk par
mak kutrında kurşunınun beheriyçün(?) kırk ( . . .  ) 
üzre müceddeden kurşun borı ferş ve tesviyesi : 

Tfilani 
Hisab 
300 

B on 
1 65 Aded 
240 Fi 
39600 Guruş 

Zencidikuyu deresinde kebir ıskarası münhedim ol
mış aldığından noksan taş ilavesiyle kum ve kireç 
harcile memzfic ıskara-i mezkfirun tesviyesi: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 3  ı ı 

Terbi'an 
His ab 
78 
15 Fi 
1 170 Guruş 
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Çırağan sahilsaray-ı hümayfinı suyınun alındığı baca 
önünde mesleğinün lökün ile ta 'miri : ""'"'t;& /ı.-�_.;., - · -: . .J .ı:..r,.,-
Semen ��- -
50 Guruş 

Mahall-i mezkfirda iki aded ıskarası muhtac-ı ta 'mir 
oldığından taş-ı mevcfid ( . . .  ) ıskara-i mezkfirlarun 
ta 'miri: 
S emen 
150 Guruş 

Ihlamur deresi başında eski birerlik künklerinün top 
çekme ta 'miri : 

Tfilen 
His ab 
30 
3 Fı 
90 Guruş 

Çiftecevizler nam mahallün ıskarası muhtac-ı ta 'mir 
oldığından üzerinde mefrfiş olan eski birerlik künk
lerinün tecdidiyle ıskara-i mezkfirun ta'miri : 

Künki 
1 0  Aded 
9 Fı 
90 Guruş 

Iskara ta' m iri : 
100 Guruş 

Şişli çiftliği deresinde eski birerlik künklerinün ta'
miri : 

Tfilen 
His ab 
50 
4 Fı 
200 Guruş 
Cem'an yekfin: 
4 1450 
04145 Nakliyye ve hammaliyyesi 
45595 Guruş 

3 

14-2/II/lb 
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14-2/III/1 14-2/III/1 Mekteb-i Sultanı suyolundan tevzi olu-

·�.ı:-"" .... �"'�·"·ı!.·.!!'!.��, ... -.;M>� ..... -... ..;."·""·.:.;; • ...:� w: nan suların miktar ve makallerine dair. . . -- . (�·�·!"��� 
An ası Galata sarayı olup el-yevm Mekteb-i sulta
niyye ittihaz olınan mekteb-i mezbfir suyı tarikından 

___s,��#:.V--r /., � · · ·'t;"'.;'/.i..;, � .. '"J""'"·-·•"'.:.. . . ifraz ve icra olman ma-i lezizün mikdar ve mahalle-� 
-?.f� �""�qr:··"· -::::;:;,::�.-.� rini mübeyyin (kesik): 

,_ 
Zikr olınan Mekteb-i sultani'ye cari masura aded: 8  

:.�- . . 
Beher masurası ( . . .  ) ,-�,..r·-... ��t:o.\ 

� 1 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
vakf-ı şerifinden Cihangir cami ' -i şerifine cari masu
ra aded: ı .5 

Vakf-ı müşarun ileyhden Sormagir cami ' -i şerifine 
cari masura aded: ı .5 

Mecidiyye kışla-i hümayfinına cari masura aded:4 

Ağa cami ' i  civarında Bağçelihammam'a cfui masura 
aded: ı 

Ağa hammarnma diri masura aded: ı 

Serasker-i sabık devletlü Namık Paşa hazretlerinün 
konağına cari masura aded: ı 

Ağa cami ' -i şerifine cari masura aded:0.5 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı haz
retlerinün vakf-ı celilelerinden Mekteb-i sultani ci
varında Çukurcum'a dimeğle ma'rfif Muhyiddin ma
hallesiyle Kamer Hatfin mahallesinde çeşmeye rnek
teb-i mezbfir suyından birer masuradan cem'an ma
sura aded:2 

Kuloğlı mahallesinde çeşmeye cari masura aded: ı 

Cem'an yekfin: 
2 1 .5 Masura 
32297.5 Guruş 

14-2/JV/1 Mekteb-i Sultanı suyolunun tamiratı için 
yapılacak masrafın paylaştırılmasına dair. 
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işbu Mekteb-i sultaniyye suyollarınun keşfi mevcfıd 14-2/IV/1 
tarikın un kadlmden(?) ta ' ınirat mesarifi olmayup ila- . . . J./t� .... '/..<YJ?,ııoJ ve o lınacak suya mütehammil olmak üzre mücedde- .. ,;,;;f:;_,�;ı,•;t'J.,;;·;d.�>��,. • � t'"'>.-..!·ı.t.��..u� ..... �.w�--· 
den kutrı(?) ve eski künkler ve ıskaralar inşa olma- . �'r;r;":P;."'!J.-t>L�-_,_.,c:;.ıJt"-('.){-kı..4,:,-!--;_,, �:;=;.;.,. t.:.t.:> 

�� ·� . . . w. .ı,.-., .... . ;..J .,)ft�J"> cağından mesarif-i mezbfırenün tarhı halinde tarlk-ı �-z�').' -":'fJt'&-wo-�&..ı.ıv,ı:-_..�..e.....-... a"�,&-' .... ;: ..... ı:vf.;:l>� .... � 
mezkfirdan cari olan suyun merbfıtan takdim kılınan t ı;. ı_, - '!":..._ .. c;.,�t�·:.:u.:.fe,_·�"' 'j;,'l,;__,�-� ... ,,*�A-·�;;If; -)1 

�e:.ı..;-:c�.ı(;,ce, � . - - ,: . . . - . . - . (-defter mfıcebince cem 'an yig�irmi bir buçuk masura- : . .  -:'"•/. �.;..(�.-u� . ı)_....-'!_,.:h--:•,v,, �;.ı:.w� ,!Y,u'l.(p-..ı,J,ı""-��..i.-.,.ı./.,;.-!, . - � · 
dan iba:et olup bun�n nizarnı ve�hile beher masura- ;-!.(/, ; .. ..,; .. �e�-r.·�;;_�;;;.r:��(#:.ı,,���� � Ya tevzı ' olmmak lazım gelse bır masuraya on beş �� ..... � ··- · � · .:.. , . · . . .... ı,;.e.- �- ... ... ...,...:.� . .  r•.M" I' �...,....- , l .v,)..J�_,� ,.J U:. c� \ '  � · � 

bin guruşdan ziyade hisse isabet ideceğinden ve bu- - " rr  '?-' ... ....,.���·.-t:�# ',.:;.: 
nun da hiç bir vakitde virilemeyeceği ve emsali mes-
bfık olmadığı derkar idüğinden bu maküle ana yolla-
nnun müceddeden ta'mlr ü tecdldinün mesarif-i kül-
liyyesi vukü 'ında banlsi canibinden hi mmet alına-
cağı misillü sair mahallerün masurasına iki bin beş 
yüz nihayet üç bin guruş hisse tarh olmarak ma'ada-
sınun tahsisatıarına nazaran sülüsanı Mekteb-i sulta-
niyye içün lazım gelen malıallden ve sülüsi dahi Me-
cldiyye kışla-i hümayfını içün Icab iden malıallden 
tesviye-i muktezası re' y-i aliye menfıt mevaddan ol-
mağla ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

14-2/1V/2 Levent çiftliğinden Galata sarayı ile Be-
yoğlu 'ndaki Millet bahçesine ulaşan suyolunun ta- -:-<..::..,, f 14-2/IV/2 

mirat masrafının paylaştırlmasına dair. o�""/.j:_lf;._.&e,: . .,.;.,f:' 
-�-� �-.P.. •...e,,..;-� . L· ·. _,..-? • · - �)l(ı o?'..ı,, � . _.,. f'� �..:..ıt.:;•fA · - · . "':.�" B d kd hA F Ad P h tl · . .  .:1 • · . "'-""...ı.:ıt ;J r .. .,....b.;_ 1 un an a em mer um ua aşa azre erınun .;·v·y.;._.e.. � w.... · .ı.u_.."'- "'�ı..;;..>- .�u--.,:.,;.;.d;'6'.,...-:-(!..;'• ,:...: 

k ı · � ·  A [ ] d  L d 'f ı · � ·  A h lld b-.t:;;;. • - • v-'� ......... ;....P-:::: ��('y..;..e:.. �.:e:-1:::;; seras er ıgı evan ın a even çı t ıgı nam ma a e i-� · """� ... �� ... -�·  -:;.J.�}:;V.:!-:.w�-=-�� : ·.: 
'k- • d' • ı  dA A d Ak' • AhA • -;.,..>). I f /. -..,;_, • • '.,JJ, ... _:;;:?' �<.).#...,U. l �i--L' " '  ı ame ıt ın en or u zema�ın a a

A
sa ır-ı ş� ane ıçün ?A · :.��- -. _ 

. " ,  · _ �,.:1:-_;-: . _ , , ''c-l; � alınmış olmasıyla malıall-ı mezkurda kadımen mev- .iC:-f(Ji)�,,-�311;;j�· ..... __,ı...:;,>� · -.-):.._,.r_ . - •• � . • -�;)-,.. ea-. � 
cfıd olup metrfık hükminde bulınan kuyunun küşa- c:/ ,.:.��� . .  . �..:ı..:... .. -<..s. 

. •  
:-��..e. 

dıyla asakir-i merküme tarafından isti 'mal olmarak �?;;,.:-:-... �-P�ti'a-:-<_s;.:..d .· ��e:';::'��..l�, . . --!. külliyyetlü suyı aldığı müşahede ve tahrlr mezkfır <';� ��ltl.-c?-..ı.�.J. . :"'--'..-s��:. � 
kuyunun su yı makine vasıtasıyla bu mahallde mürür ;t""'�'"',-f-�·"'-- '.r.--�/J;....,,.,..e:,�?·_: ·��-.,./.:. ; �""-':' 
[i]den Galata sarayı suyı yolına ilavesiyle Beğoğ- �(�J;.-(,.ı��y�..;.�>�,� ... . .v: ... ..,..!-��; ... .-;=_:� ... ,:,� 
ı ' d M' ll b . A kA d b' P.v, . > u: "'  ,., .. _..J(- . . • e.-wc;,. "-''.-A:: ı n  a ı et ağçesıne saray-ı mez ur suyın an ır "'.b��.;,..,,e; � - -, " �-" ... '1'-.lP-._; : _:..v ."'�!:.;../(--;-_..,;_("; mikdar su virilmesi selef-i allleri atfıfetlü Server E- . . .  -':':S.cr�,�-�;-,;.ı.._� :-�ı.e-... 4-.J�.�.�' · 

fendi hazretleri tarafından emr ü irade buyurılmış ise · , .  .f-':4<ıı;>.'_...�:;.-v 
de saray-ı mezkfır suyı tarıkınun icra olmacak kuyu A·11-,-. .-.ll_t?J��:,J . 

... . 
suyına �üteham��l ol�a�acağın��n �? Y?!?a �a:ı� �;i��i}'!;?ı��/ './l.,_., . _. 

· 

kınun vus 'atlendurılmesı bı' l-keşf uç yuk yıgırmı ıkı .-11;p! ,, . . ,.;;;1 1/ ı:!:>ı'l' ,;t:. 1  _ •· • 

bin bu kadar guruşa baliğ olarak ol vakit takdim oh- �- ul't•d · hi'·;· · .i,ı. ;.f: •it.":-l�l'9ı1 :{:� 
nan defterinün nüsha-i sanisi ihrac kılınarak takdim 
kılınmış ise de ancak mezkfır bağçeye suyun lüzfımı 
ve saray-ı mezkfır suyınun izdiyactı murad buyu-
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rıldığı halde mezkur kuyunun suyı ilave alınarak 
keşf-i mezkur üzre tesviyesi lazım geleceği veyahud 
bağçe-i mezkureye suyun lüzumı olmayarak mevcud 
suyun tarlk-ı mezbura icrası matlllb buyurıldığı hal
de mahall-i sairesiyle beraber akdeınce yapılup 
münhedim olan Taş ocağı önünde tank-ı mezkurun 
timur borı ile tesviyesi lazım gelerek ol vechile bi' 1-
keşf mikdar-ı mesarifi şu kadar guruşa baliğ olup ve 
cari olan mahallerün masuralarını mübeyyin bir kıt 'a 
defteri merbutan takdim kılınmış şıkk-ı evvel vechi
le tesviyesi muviifık-ı irade-i aliyye buyurıldığı hal
de mesarif-i vakı 'asınun tevz!' i  lazım gelmeyüp ma
kine mesarifiyle beraber tarlk-ı ced!d mesarifi mil
let-i(?) mezkur tarafından ve şıkk-ı sanı vechile tes
viyesi muviifık-ı irade-i aliyye buyurıldığı halde me
sarif-i vakı 'asınun cari olan cem'an yiğirmi bir ma
suraya tevz!' i  lazım geleceği ser-mütala'a-i(?) aci
zanem olmış ise de icra-yı kabı babında emr ü fer
man olmağla icra-yı kabı babında emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

14-2/V/1 14-2/V/1 Süleymaniye suyolunun tamirat masrafı
nın bir kısmının Evkaf hazinesinden talep edilme
sine dair. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
...,,..,;ı ı �J�..v.:�j..i:ı!P . . : . ;-;,.�_:.; hazretlerinün cami '-i şerif ve imaret-i amire ve hay-

' Jı,.,_ . • e:-:".J'-.:'� ��- ">-�1 rat-ı eellle-i sairelerine cari ma-i lez!z ana tarıkınun ;�,......� . . J ,.. �-'-''�-� � � �A:. · · mesiirif-i keşfiyyesi olan otuz altı bin üç yu· ·  z otuz ,__ [�.)..; ... Lt.. 
��ı;_.,..,�- . . . 

beş guruşa mahsuben ceste ceste on bin guruş ale'l-
• 'J<' ·&,:,:,:,_:,tlf'_,o:;· . ';,. hisab alınarak mesarif-i vakı 'ası (boş) guruşa reslde 

,N,./..' ' L  ' " J,......-4..-1 f1 '"....tt-"�� · · 
- ·  u ı � ... /'U ı olmış aldığından def'a ale' l-hisab olarak on bin gu-

14-2/V/2 

. ' '-.S'-""",..)� ı . -

:.��V"' ........ .,.. ı . . 
• • • '- <.lJ,..I> W: · · : ruşun dahi hazine-i eellle-i merkürneden i '  tilsına mü-

.. ' 

- , -- �  � 
.;..;;::: . sa 'ade-i aliyye-i nezaret-penahlleri şiiyan buyurıl-. ..,..PtJ,_, ması babında ve her halde emr ü ferman hazret-i 

men lehü' l-emründür. 

14-2/V/2 Süleymaniye suyolunun tamirat mahalli
ne dair. 

Ayvad bendi 
Topuz bendi 

TUlen Arzen Kadden 
86 00 3 
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14-2/Vl/1 Süleymaniye ve Bayezid suyollarının ta
mirat masrafının bir kısmının Evkaf hazinesinden 
talep edilmesine dair. 

[Terkin] Ale'l-hisab yazılacağı . 

Bayezld 1 0000 Guruş 
Süleymaniyye 1 0000 Guruş 

'W' . ::r)s ��,....; . ·  . "-CA��� . .. { · � Lô;V/ . -� .:.....,.J f,v .. :: � _ı -�<3-..f_.:, ı ·  �ı..v '-ı.--c · "'-'V� 
""i&" . ""-Pc,J . �c..ı.. ; / . ..  t..e, '. :..:ı.,ı.J_,ı • � Jt.. Le.. . .  ı; �..ı; "-'T"' � 

Süleymaniyye yolları mesarif-i keşfiyyesi olan otuz if:,.�,.:.:-�,-1, ... �;-��� ....... -;...} 
dört bin şu kadar guruşa mahsuben ceste c es te on bin · �!;c;_. 0."J:;;'�·e.:--
guruş ale' l-hisab alınarak mesarif-i vakı 'ası şimdiye • • r"t.Jt_,,,,.. ,.;:�;-;;;.<k 
[kadar] yiğirmi bin guruşa reslde olmış aldığından 
def'a ale' l-hisab vechile on bin guruşun dahi i 'ta ve 
ihsan. 

Bayezld yolları mesarif-i keşfiyyesi olan otuz şu ka
dar bin guruşa mahsuben ceste ceste yiğirmi bin gu
ruş ahz olmarak mesarif-i vakı 'ası şimdiye kadar ya
pılan mahaller mesarifi dahi mikdar-ı mezkureye re
slde olmış ise de dahil-i surda ba 'zı su telef olan ma
hallerinün mümkin mertebe ta 'ınir ü tesviyesiyçün 
def'a ale' l-hisab olarak on iki bin beş yüz guruşınun 
i 'ta ve ihsan buyurılması. 

7 

14-2/VII/1 Bayezid suyolunun tamirat masrafının 
bir kısmının Evkaf hazinesinden talep edilmesine 
dair. 

14-2/VII/1 

-e,...ı.a �- • "' • . ,,,., ..---_, ($J • • t .  o 

. 
• :..Hf�� .. ı;,· . 

Cennet-mekan Sultan Bayezld-i Veli Han tabe sera- /.�u ... ıe, �..> ı:ı .. . .::..,.,. ı,.. Cb�� ... ...,_ ..ı� ��� • ..-..-J·. t; <.$  ı.. . . ' hu hazretlerinün cami '-i şerif ve imaret-i amire ve �d·�....;.- - : . ""' . --;./JJ.;c;_. :� 1 . 
hayrat-ı eellle-i sairelerine cari ma-i lezlz ana tarlkı- � ... ,.)6. ı.. : � ı.;.-r ?-V-r,,,{·.,..c, 

•.· _,., �..; 
nun mesarif-i keşfiyyesi olan otuz dört bin iki yüz <..Qi- . , _ ..,.....,�_;-�� �--ı..e. . · • . .  �N ... _. ;...ı_, ,...,.v_. , 
yiğirmi guruşa mahsuben ceste c es te ale' 1-hisab ola- f_,;� � t?.,.,_ u:,. ı_, � ,  "'""';.ı_. , �  ,,.,.... ..U.�""..? 
rak yiğirmi bin guruş ahz olmarak mesarif-i vakı 'ası ·;t"�-'w .... ,.e,ıc... -�-'' B:<-- '='".,....f...:. ... ı .  . · . · 

şimdiye kadar yapılan mahaııer mesarifi dahi mik- �v · Jb,.; ... � - - .AbOI'�t- ıt,  
dar-ı mezkureye reslde olmış ise de dahil-i surda �ıc-....;...�: - · · -� - r:Jo-'J..;-:-:,#.:f..A.ıs'_....v.J 
ba'zı su telef olan mahallerinün mümkin mertebe /;.,· -:-.A' ,.���:.,_,�..� _. .  . 1 
ta 'mlr ü tesviyesiyçün def'a ale'l-hisab olarak on iki ..v'/.>�J,.t,.,""' .,_ . "':��ı.:..�-v:-..;� ._.., � (,...-' ...i,-'JJ-'iJ �--.-.er c�: . 
bin beş yüz guruşun dahi Evkaf-ı hümayun hazine-i vı;;......c'..., ��-� 
eelllesinden i 'tasına müsa 'ade-i aliyye-i cenab-ı ne- · · --=--:-
zaret-penahlleri şayan buyurılınası babında ve her 
halde ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 
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14-214/la 14-21411 Rumelihis arı 'ndaki çeşmelere su ileten 
Kanuni Sultan Süleyman suyolunun Baltalima.w.. • 

"''>t:'-t� $.. �..,_,.,_, af;ı" . nı 'nda vuku bulan tamirat ve inşaat masrafına da-
ci-',.ft,,l -�. � • � �  ....... .,..ı,; w- . . . 

. ·ı.t- .,...,......,....,. ... �- � .;. ·�· . "' . flb.. ""'"_�ı.:. - ı-:- .  ır. '," 
• " """ ' L;;.l ıiJ &.i, �  . •• 

, N� 

��,.J.i,��!,D 
�t"\ . 

•• "'" �� .:V...w:r. "'�� . 1 :  ·"'\." . . . . , �/� :---�� ... , � .:.:i.:i' ... • · • • .  \� ı.ı.ı� ... � Adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün Rılmilihisan'nda vakı ' dört aded çeş
melerine cari ma-i lezizün ana tarikıyla müceddeden 
inşa olman kemerlerün ber ınıleeb-i sılret mesanf-i 
vakı 'asım mübeyyin terkim kılınan keşf-i sani defte
ridür. 

Fi 29 Receb sene [ 1 ]264 [2 Temmuz 1 848] 

Baltalimanı çayın üzerinde hafr-ı esas ile taş-ı cedid 
kum kireç harcia memzılc vasatı taşdan ma 'mfil ka
pusı kemerli üzeri seng-i siyah kapağından döşemeli 
tarafeyni horasanlı harcia derzli balası altı pulluk 
künk ferşiyle metin müstahkem kargir kemer inşası . 

Kemer inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
40 2 
30 2 

Terbi'an 
His ab 
880 

Kadden 
His ab 
8 
4 

066 Cevfi minha 
8 14 
35 Fı 
28490 Guruş 
Cevfi minha 
Kadden 
His ab 
5 .5 

Çeşme 
Ad ed 
ı 
Terbi'an 
His ab 
66 

Tfilen 
6 

Arz en 
Hi sa b 
2 
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Üzerine kapak ferşi : 
Tülen Arzen 
His ab Hisab 
70 2 

Terbi'an 
His ab 
140 
20 Fi 
2800 Guruş 

Eski birerlik künk tecdidi : 
Tülani 
His ab 
050 Kemer kademi 
150 Sair mahalleri 
200 

Künki 
500 Ade d 
4.5 Fi 
2250 Guruş 

HammiHiyye ve nakliyyesi : 
3354 Guruş 

Cem 'an yekün: 
36894 Guruş 

14-214/lb 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu �.k...-, . 
hazretlerinün Rfimilihisarı'nda vakı ' dört aded çeş- ·.;.J/e:::�-e.:y,t:!�eı-�· · . . melerine Baltalimanı üzerinde olan cebel vasatından .L-e;.:_; '�,.;.-iJ:ı.. ,:.,, : !:6 "'-t-·�CI � 

� . � . � � . · - 't22.ıÇ· • • � ........... � "'�tr6.. cereyan ı den ma-ı lezız tarıkınun ıskarası kesret-ı u.;_,�· . "' . .,_.jL. ı,.,�..J_,, · . _, �"'..J!i' . . . ·� 
berk u baran hasebiyle cebel yüriyerek münhedim � ı,,_ �.c..:.. ,,....:,;..> · (...oe- &.-�,_, ..ı.., e,.,.,._�,;�h_ı 
aldığından ıskara-i mezkfirun inşasıyla ma-i leziz-i �""'C?/..ub'u.rr<� ":<<ı.>,���· · 6--a,.,!.-�.., ..,� 
mezkuı:ı� ic:ası h�_

sfisı hi�ar-ı mezkfir 
-�

h
�
alisi 

_
tara- fbbx-.�..::--��::�� ... (:.ı�, .ct:'�J/J�;.,.-� 

fından ıstıd'a ve kaımmakam-ı vakf-ı muşarun ıleyh . .  · ·���,.,..., ·,���,;�d.- ��'"'..��.....,..J,,J!-ı:; 
tarafından dahi inha olmmakdan naşi münhedim :.�ev�,v.;,; �.';'�,..... �sı- (.;_V����"' 

ı h ll . k� k d� · h'l  · � r:.;6 · .'; e. ..,_,., · ·""J-.J,. • • • �� o an ma a -ı mez urun a ımı vee ı e ınşası u ya- . -A;'0!-�..� ·. .-' t::f:.-,r:...;,;J&: • · J,Q' 'f..le.: at.;, . .  
mayacağından kargir kemer inşasıyla ba'zan tank �ct-'�� :· .-:'�d/�4:· • ::-.-..@� · .. · � . . kd b� A s A T fik B � (;J. IJ  • L,.. . �l ••. ı. · . J -<J....,.ı..ı tesvıyesı a emce a suret u nazırı ev ı eg "'"" �di-' · .·w;"'c:.r:c....,,eJ . • .  :�_, .Jıi.. • • '.ll 
bendelerine ihale buyurılup ma'rifetiyle inşa alına- �c....--"d.J."=;�,�A.v .. �-'r(!f.,, .ı.·�· �"'--u_,ı � 

- c .... � · • ....... ..., e:..- �� · ,...,,.;.JJ • rak reside-i hüsn ü2 tekmil almış o ldığından usfili · '<;.;. � .� ��.,.; <;0 ,.sf,"' u ,_  
vechile savb-ı çakeranemüzden erbab-ı vuküf ben- .... ,. ... r;;_;;,�:C. '�"-b $ı_,,� 
deleri irsaliyle mahallinde mu 'ayene ve keşf-i evvel �t,;. . �(ttJ'-'jj_,,c::..:...:._· ,.......,.-6 "'" • • 1 

....,.._,�, � 
2 reside-i hüsn-i 

. .  



ı o 

14-21511 

--......... �_,! .J.,/1 
...,..._ 

.:......� 
�� � ... � 
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suretiyle mukabele ve tatbik olındukda keşf mı1ce
bince metin ve müstahkem yapılmış idüğinden bi'l
rnisaha kaleme alınarak işbu tanzim olınan defterün 
esamisi zirine fiat-ı sabıkaları vaz' ve ol vechile hi
sab olındukda zir-i defter yekı1nda gösterildiği vec
hile ber mı1ceb-i keşf cem'an mesarif-i inşaiyyesi o
tuz altı bin sekiz yüz doksan dört guruşa reside 
aldığı muhat-ı ilm-i samileri buyunldukda emr ü fer
man hazret-i men lehü' l-emründür. 

14-21511 Babıali suyollannın bozulan kısımlannın 
tamirat masrafına dair. 

suyollan fena-pezir ve 
muhtac-ı ta'rnir bulındığından bir kıt'a sı1ret mı1ce
bince tesviye olınarak mesarif-i vakı 'asım mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i sanı defteridür. 

Fi 22 N sene [ 1 ]264 [23 Ağustos 1 848] 

De'avi nazırı dairesi tahtında çeşmeden Alay kasr-ı 
hümayı1nı kapusı tarafeyninde çeşmelere cari ma-i 
leziz tarikinun kadimen mefrı1ş olan altı üzerine kur
şun borılan harab aldığından atik borılan fesh birle 
yatak malıall bulındığından kurşunınun beher tahtası 
yiğirrni beş kubbeden i 'mal olmarak tahta yasdıklı ü
zeri tuğladan harpuştalı altı üzerine kurşun bon tec
didi: 

Altı üzerine bon: 
B on 
Kıta'at 
9 1  Aded 
34 Fi 
3094 Guruş 

Kapu tarafeyninde çeşmelerün gül başlı muslukları 
tebdili: 
2 Aded 
25 Fi 
50 Guruş terk 

Sayisler helalanna noksan musluk tekmili :  
Kıta'at 
8 Aded 
6 Fi 
48 Guruş 
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Hasbe'l-lcab fersude olan kaldının tecdldi: 
Terbl'an 
Hisab 
50 
2 Fı 
1 00 Guruş 

Bab-ı all derlımnda Habshane dairesinde havz-ı ab 
derlımnda fersude sıvası tecdldi ve lökün kalay ta
lası: 

Tfilen 
His ab 
7 10 

Terbl'an 
Hisab 
50 
15 Fı 
750 Guruş 

Arz en 
His ab 
6 1 8  

Hammaiiyyesi: 
324 Guruş 

Cem'an yekfin: 
3992 
0399 
4382 
439 1 Guruş 

Cem'an yekfin: 
3991 Keşf-i evveli 
3236 Keşf-i sanisi 
0755 Terki 

14-21512 Fatih, Edirnekapı ve Taşlıburun 'daki Ha- . 
cı Ebubekir Ağa vakfına ait çeşmelerin bozulan �1.,.:..ı6Jı � .... ....-� L • . . ; ... '"'' . . . ...�,_,...;,� 

l l  

14-2/5/2a 

suyollarının tamırat masrafina daır. u: .  ·';'i"�e.:..v, .. ı..· ,u� '"; . . . . "'-fiu..,.ı..; ..,>. 1 "'�.#�(U,.W.,J. • • • 
,....,.. 1 ,,..,,.,.,..J!. , .. • 

'J /.>W ··r...r. ·. . ..;_:J . .ı. c/'/J..,.f,o • • • � ""-1#_,, Liı.Ç, 
Sactır olan ferman-ı allleri mucebince takdim olman efJ, :.�.AI,;uı;�.  ,:1 . cuı:.�A.(uCU..,�...:A(,. . ·.�·� 

•4"f:�Jt{ıj,...t• • ,.._ .. _, ı.;, . �� .. � .  arz-ı halde muharrer bi' l-meşrfita mütevelliyesi ol- j� . : :-:.-...-�ı6ıuaj:, rlJI.. ���tf ... �,JJ.t,,��� � 
dığı Hacı Ebubekir Ağa evkafından Sultan Mehmed "'Wif.".J��-- 16 .... �� ... ,"'»� "'ı: -:� ... �,��.:..r.: ��� 
civannda Efdalzacte mahallesinde vakı ' çeşme ile E-

.,.�� ı...._,g-fJ.ı.e��:....v 
dirnekapusı dahilinde kain çeşme ve Taşlıburun'da � ·:.� 
kezalik çeşmeye can ma-i lezlz tanklarınun ta 'ınir ü ....... � 



12  

14-215!2b 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞİF DEFTERi 

tecdidi ba silret uhdesine ihale buyurılarak bu esnada 
hitama reside almış aldığından keşfi zımnında taraf-ı 
bendegiden halife ve erbab-ı miyah kulları irsaliyle 
ve keşf-i evvel suretiyle mukabele ve tatbik itdi
rildükde yapıldığı vechile mahallerinde bi 't-ta 'mlr 
keşf ü misaha birle mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkım kılınan keşf-i sanı defteridür. 

Fı 29 S sene [ 1 ]263 [ 1 5  Şubat 1 847] 

Çeşmeha-i mezkfirdan Ni şancı-i cedid cami 'i karşu
sında Efdalzade mahallesinde kain çeşme ile bir 
aded konağa cari ma-i lezizün müfrezi olan Atik All 
Paşa cami 'i kurbında vakı ' terazil ya değin mefrfiş 
kurşun borılan harab aldığından fesh birle müced
deden altı üzerine borı ferşi : 

Tillanı 
Hisab 
334 

Terazil-yı mezkfirdan çeşme-i mezkfir hazinesine ge
linceye kadar atik borılan fesh birle altı üzerine kur
şun borı tecdidi :  

Tillanı 
His ab 
1 10 

B on 
6 1  Aded 
28 Fı 
1708 Guruş 

Edirnekapusı dahilinde çeşmeye cari ma-i lezizün 
mesleğinden çeşme-i mezkfir hazinesine gelinceye 
kadar atik borılan fesh olmarak kezalik altı üzerine 
kurşun borı tecdidi: 

Tillanı 
His ab 
1 00 
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B on 
55 Aded 
28 Fı 
1 540 Guruş 

Taşlıburun'da vakı ' çeşmenün tarikı ma 'mfir olup el
yevm cereyan itmekde aldığından fakat çeşme-i 
mezkfirun önünde taş tekneleri şikest aldığından tec
dldi ile hazinesi üzerinde hareket itmiş taşlannun 
ta 'ınir ü tanzlmi mesarifi : 
500 Guruş 

Hammali yy esi : 
887 Guruş 

Cem'an yekfin 
9759 Guruş 
0000 İhrac olınan atik kurşun baha 

1 3  

14-21611 Tamamlanmamış bir hüküm. 14-21611 

. .&".A.."]Jj)l ;...·:- .  i . . •'· . . . •  

Iş?� takarru� itmiş olan �ltmış üç  se�:sinde kaı:Ye-i:J�;;;.+, r:.�: ·
. : , :""' ,��- ·�:--· �---�· �. ·-;:-- · . .;:;· �...;- 1 

(sılık) menzıl(?) bulacagı(?) ve ahalı beynlerınde 
· · · - · � ........ fi"JI;'..o;:"'ı..o:'b' 4h .,�,...:.....�· ı.:. 

münaza 'a-i keslre vakı ' olacağı emr-i bedlhl aldığın- .. .:: � c"' , :..J_;ıy ' �· . • . . • . : .,::..: 
dan (silik) muhtac-ı nizarn ( . . . ) (silik) hasıl olan a 'şa- 14-2/6/2a run . . .  . 

�i.?�e,ı.J,.....,�o.; .... <,# • -�·--:ı- ��_.;_,w�� P: J.tı'�V,f �  ... ı;,.b •• : 
14 2'6.1'2 G l 'd Ok M h ll . d k "  ,;.

·
. .  

. . .  � "'..A! .... .....,. .::P)� • r.w � - ,. a ata a çu usa ma a esın e ı <-.y;!. � • • . •  · -. t. �ı.. ... � . ,..., : · 

Mehmed Emin Ağa çeşmesinin bozulan suyolunun ...-;,..�_ı.-� ;§J,ı-::.,._.;;;;,� ..... :::�� . .v:-.-JI -1ilı tamirat masrafina dair. 

Merbfitan takdim kılınan arz-ı halde muharrer Meh
med Emin Ağa nam sahib3 sahibü' l-hayrun Galata'da 
Okcı Musa mahallesinde kain çeşmeye cari ma-i le
zlzün suyollan muhtac-ı ta'mlr bulındığından mu'a
yene olmdığı vechile vukü' bulacak m es arifini mü
beyyin terkim olman nüsha-i sani defteridür. 

Fı 23 S sene [ 1 ] 265 [ 1 9  Ocak 1 849] 

Mahall-i mezkfirda kain ana mesleğinden çeşme-i ��_,�� ':'.lf..J.'� 
mezkfir hazinesine gelinceye değin beş üzerine kur- ��("�.-1ı; 
şun barıları harab olup tecdlde muhtac bulındığından � .· -t.' 
atik borılan fesh birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla har- _\....., � ,�.;-· 

3 "sahib" fazladır. 
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14-2/6/2b 
�. 

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

puştalı zebiine mahalleri yedirme ve ip sargılı kadimi 
üzre beş üzerine kurşun borılannun tecdidi: 

Tfilani 
His ab 
90 

B on 
49 Aded 
37 Fı 
1 8 1 3  Guruş 

Çeşme-i mezkfirun ahşab saçağı münhedim olmış ol
dığından sacdan ma 'mfil saçak-ı mezbfirun inşasıyla 
hazinesinün derfinına lökün kalay talası ve üzerinün 
noksan kiremidlerinün tekmlli ve mesleğine taş tek
ne ve musluk tecdidi mesarifi ber veeh-i tahmin: 
1 050 Guruş 

Bi' l-1cab fersfide olacak kaldırım tecdidi : 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
90 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
1 35 
ı Fı 
1 35 Guruş 
Nakliyyesi: 
299 Guruş 

Cem'an yekün: 
3297 Guruş 
0 1 87.5 İhrac olmacak atik kurşun bahası kıyye 75 fi 
2.5 
3 109.5 

Sactır olan ferman-ı alllerine imtisalen çeşme-i mez
kfirun keyfiyyeti içün savb-ı çakeranemüzden erbab
ı vuküf kulları irsaliyle keşf ü mu 'ayene itdirilerek 
ancak tarik-ı mezkfir istid 'a olmdığı vechile mürur-ı 
ezmine ile müşrif-i harab olup su yı munkatı ' o ldığı 
anlaşılarak lede' l-misaha işbu tanzim olman defterün 
esamlleri zirde ra yi cine tatbikan meclisce vaz ' -ı fiat 
olmarak hisab olındukda zir-i defter yekfinda göste-
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rildiği vechile cem 'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez 
balıa-i atik kurşun üç bin yüz dokuz buçuk guruşa 
reside oldığı rehin-i ilm-i alileri buyurıldukda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

14-21711 Davudpaşa iskelesi civarındaki Bekir Paşa 
çeşmesinin bozulan suyolunun tamirat masrafına 
dair. 

Merhum Bekir Paşa nam sahibü' l-hayrun İstanbul'da 
Davfid Paşa iskelesi haricinde kain mescid-i şerifi ci
varında olan çeşmenün yolları harab aldığından emr 
Ü4 inşası bundan akdem ba sfiret su nazırı izzetlü be
ğefendi bendelerine ihale buyurılarak ma 'rifetiyle 
bi't-tanzim reside-i hüsn ü5 tekmil olmış aldığından 
usfili vechile savb-ı çakeranemüzden erbab-ı vuküf 
bendeleri irsaliyle bi' l-mu' ayene ve keşf-i evvel su
retiyle mukabele ve tatbik olmarak ber mficeb-i keşf 
mesarifat-ı vakı 'asım mübeyyin terkım olman keşf-i 
sani defteridür. 

Fi 19 Ca sene [ 1 ]264 [24 Nisan 1 848] 

Çeşme-i mezkfirun mahall-i müfrezi Davfid Paşa 
sfikında kain ana terazfisından olup terazil-yı mez-
kfirdan çeşme-i mezkfir hazinesine gelince altı üze- � 
ri ne mefrfiş borılan harab olup ta 'mir ü tecdide muh- ������� � . .  tae bulınmış oldıg� ın dan harab mahallin ün atik bo n- ...... . • .... �-<l.r .:>.i. � .... - . ;;/� . 
ları fesh olmarak üzeri tuğla harpuştalı zebaneleri , .  � �� .r.:. 
yedirme sargılı kadimi üzre tecdidi ve ma'adasınun 

(". 

zebanelerine yedirme ve ip sarılarak keşfi mficebin
ce ta'miri : 

Tecdid mahalli : 
Tfilen 
His ab 
100 

B on 
55 Aded 
=29"----_Fi 
1 595 Guruş 

Ta'miri mahalli : 

4 emr-i 
5 reside-i hüsn-i 

15  

14-217/la 



1 6  

14-217/lb 

Tülen 
His ab 
220 
4 Fi 
880 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Çeşme-i mezkürun mevcüd terazilsına bir aded sac 
kapak ma'a kilid tanzimi mesarifi : 
50 Guruş 

Çeşme-i mezkürun önünde taş teknenün mevcüd 
muslukları zayi ' olmış o ldığından müceddeden tan
zimi mesarifi: 
3 Aded 
10  Fi 
30 Guruş 

Fersüde olmış kaldınmlarınun tecdidi : 

Tülen Arzen 
Hisab Hisab 
320 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
480 
0.5 Fi 
240 Guruş 
Hammali yy esi: 
276 Guruş 

Cem'an yekün: 
3074 
0200 İhrac olman atık kurşun balıası kıyye 80 fi 
2.5 

�""'�,..,_,, '-.l#VÜ..,ll cu· : . 2874 Guruş '/ • 
• • • � A1.4f}J, ı:, cA,;_, � . • cJ:''-":,� .�..?ı . .  . � .... �� u . ..:.. .. .,ı, ��<&e::..; : . �  ......... o_,of_,�� i/e.:=�. a.l..ı� :.ı:. Davüd Paşa iskelesi haricinde vakf-ı müşarun i-

. �� ..... . 't,6 • �-
tf/J/.i!'--:vı.i..; /0! ::" '  ..,.)_,�." • �-- � 4:.J.4, "'�..J-� , �_,, leyhden çeşmenün tarikı harab o ldığından ba silret 
ttı •.�· • : . ::"JI � � �J'4J1� �,.,;_ı,;ı- .... C:....- SU nazın izzetlÜ beğefendi bendelerine havale buyU-
• • · (',.,......�� ·}:- �� / ..... J -.J  

.;.A. ı, ·  �,;A / · . t<;.J.:...../-?.;.; .. .:� ...... ; .. u,;...J,�J rılarak ma'rifetiyle bi ' t-ta'mir reside-i hüsn ü6 tekmil WIV �..Jrl i.{;Q" V ı.� �.. 
• • '-- } }d � d � �· h'} b �k � . .  . .  -<""'..-<'(" ..... �' ��,._,.,� ,. .  • . o mış o ıgın an usu ı vee ı e sav -ı ça eranemuz-;;;.,,�:.c:. den erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle keşf ü mu'aye
�C !.>''-"'- ne alınarak keşf-i evvel mücebince yapılmış oldığın-

''"' dan fiat-ı sabıkası vechile vaz' ve lede' l-hisab zir-i 

6 reside-i hüsn-i 
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yekün-ı defterde gösterildiği vechile gayr-i ez baha-i 
atik kurşun iki bin sekiz yüz yetmiş dört guruşa re
side oldığı muhat-ı ilm-i samileri buyurıldukda emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 19  Ca sene [ 1 ]264 [24 Nisan 1 848] 

17 

14-2/811 Kumkapı 'da Nişancı Mehmed Paşa ma
hallesindeki Hacı Ahmed Ağa çeşmesinin bozulan 
suyolunun tamirat masrafina dair. 

14-2/811 

Esbak Valide Sultan kethudasınun kethudası mer
hum el-Hacc Ahmed Ağa'nun İstanbul'da Kumkapu 
nezdinde Nişancı Mehmed Paşa mahallesinde kain 
çeşmesine cari ma-i leziz tarikı harab aldığından bir 
kıt 'a süret m ücebin ce ta 'mir ü tecdid olmarak residei 
hüsn ü7 hitam bulmış aldığından mikdar-ı mesarifini 
mübeyyin terkim olman keşf-i sani defteridür. 

Fı 1 7  Z sene 1 264 [ 1 5  Kasım 1 848] 

Çeşme-i mezkürun mahall-i müfrezi Nişancı cami '-i 
şerifi üstünde kain meslekden olup meslek-i mez
kürdan Nuri Efendi konağı tahtında vakı ' terazüya 
gelinceye kadar kadim en mefrüş olan beş üzerine,�· . . 
har ab olmış kurşun barılarınun atik borılan fesh bir- · �� � ,..-1'� '�JJ �;.;,,� • , 

. 
• 

•• • • 

le tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı zebane mahal- ...... 1,J, ��, ;!"'." �.-1;.;:.m;ı;.ııt; 
leri yedirme ve ip sargılı kadimi vechile beş üzerine • -s_:.;. �..:v �· �--� 
k b dAd" 

o • � �� .... urşun on tec ı ı :  ...;ı-....-..· • • 

\ �  
Tülani 
Hisab 
125 

B on 
123 Ad ed 
35 Fı 
4305 Guruş 

Mezkür terazüdan çeşme-i mezkür hazinesine varın
ca beş üzerine mevcüd borılan muhtac-ı ta 'mir bu-
lındığından yarma hendek ile zebane malıallerine ye-
dirme ve ip sarılarak borılannun ta 'miri : 

Tülen 

7 reslde-i hüsn-i 

...... .  

-·��J� -·· "'- ·· 
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14-2/9/la 

�e::,.a..... ... ·�, �. /.. . � - · ;."-'"' �� 

His ab 
175 
4 Fi 
700 Guruş 

Tarik-ı mezkı1run fersı1de olmış olan kaldırımlarınun 
taşı mevcı1d oldığı halde kadimi vechile tecdidi: 

Tı1len Arzen 
400 1 .5  

Terbi'an 
600 
ı Fi 
600 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
600 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
6205 
0550 Muhrec atik kurşun balıası kıyye 220 fi 2.5 
5655 Guruş 

14-21911 Mimar Ayas camii önündeki Canfeda Ha
tun vakfına ait sebilin bozulan suyolunun tamirat 
masrafina dair. 

Bir kıt'a suretle emr ü8 inşası uhde-i acizaneme ihale 
buyurılan merhı1me Canfeda Hatlin vakf-ı şerifinden 
Mi 'mar Ayas cami 'i pişgahında sebile cari ma-i le
ziz tarikı ma'rifet-i acizanerole ta'mir ü tecdid olma
rak hitama reside olmış aldığından erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle yapıldığı vechile keşf ü mu'ayene it
dirilerek vukü' bulan mesarifini mübeyyin keşf-i 
sani defteridür. 

Fi 25 C sene [ 1 ]263 [9 Haziran 1 847] 
. . �a;.;ı- : 

.-'!J• r. · · (1'"" Sebil-i mezkı1run mevcı1d kargir kubbesi üzerinde c_:,..r.��-""'1'€. • --.t,,.): /"!"� mefrı1ş kiremidleri mürur-ı eyyam ile fersı1de olmış 
----...� .· ----'-'" :. aldığından fesh birle kadimi üzre tahtı halis harcia 
-+ lı,... � -1ı ve üze[r]leri noksanı tekmil olarak kiremid ferşi de-

±'· �\· rı1n-ı kubbede fersı1de sıvalarınun ta'miri ve bi'l-
"""\: ,:... 't:' �· cümle badana talası icabı üzre sıva-kari nakşlı zemi-

8 emr-i 
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ninde hareket itmiş mermer döşemesinün tanzlmi ve 
çatma teknesinün i 'mfm ile ta 'mlri : 

Tfilen 
Hi sa b 
5 
5 
5 

Arz en 
His ab 
5 
2 
4 

Terbl'an 
His ab 
55 
20 Fı 
1 100 Guruş 

İşbu sebll ittisalinde mevcfid çeşmesinün vechinde 
kaplama merrnederün sütunlan taşcı ma 'rifetiyle a
ğartması ve sebll-i mezkfirun şebekesi(?) yağlı boya 
talası bir buçuk arşun mermerden varil taşıyla kafa 
tahtasınun tanzlmi: 

Devren 
His ab 
1 8  
Terbl'an 
His ab 
90 
6 Fı 
540 Guruş 

Kadden 
His ab 
5 

Çeşme-i mezkfirun üzeriyle sebll üzerinde kargir 
münhedim s açaklannun tecdldi ve mevcfidınun ta'
ıniriyle saçak-ı mezkfirun i 'man: 

Tecdldi : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
10  ı 

Terbl'an 
Hisab 
l O  
30 Fı 
300 Guruş 

Ta'mlri : 
Tfilen Arzen 

19 
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14-219/lb 

� i-: 

Hisab Hisab 
ıo  ı 

Terbi'an 
His ab 
10 
ıo Fi 
100 Guruş 

V AKIF SU D EFIERLER İ /SU KEŞiF DEFrERİ 

Çeşme-i mezkı1run zahnnda münşerik almış kargir 
divan fesh birle naksan taş ilavesiyle tecdidi: 

Arzen Kadden 
ı 6 

Terbi'an 
His ab 
ı 5  
..:_ı 0"'----_Fi 
ı 5o Guruş 

__,. Z Çeşme-i mezkı1r önünde mala taşınun ta 'miri : 
'"' � 25 Guruş 

Naksan nühas taşlarun9 ma'a zencir tecdidi ve mev
cı1dınun ta 'ınlri : 

ıo Aded 
..:..ı4...:.__Fi 
ı40 Guruş 
oıo  Kalay balıası 
ı ı 9 Zencir b ahası 
O ı 6.5 Ma 'tı1d taşlamnil kal ay b ahası 
040 Maşraba aded ı 
325.5 
oıo  
335.5 

Taş12 ma ' a  zencir aded ı 
Guruş 

Pirinç musluk: 
2 Aded 
His ab 
1 .5 

9 taslarun 
10 tas 
II Mevcfid taslarun 
12 Tas 
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24 Fı 
36 Guruş 

Hazinesinün sıva tecdidi ile den}nına lökün kalay ta
Jası: 
Tfılen Arzen 
Hisab Hisab 
5 4 

Terbi 'an 
Hisab 
20 
15 Fı 
300 Guruş 

Sebil-i mezkfıra cari ma-i leziz tarikınun kadimen 
mefrfış olan altı üzerine kurşun borılan harab oldı
ğından kadimi vechile kurşun borılannun tecdidi : 

Tfılen 
Hisab 
280 
Bo n 
154 Ad ed 
29 Fi 
4466 Guruş 

Ferş al ınan borılarun üzerinden tersilde olan kaldın
ınun tecdidi :  

TCılen Arzen 
Hisab Hisab 
290 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
435 
0.5 Fı 
217.5 Guruş 

Nakliyyesi :  
757 Guruş 

Cem 'an yekün : 
8327 
0350 Muhrec kurşun kıyye 320- 1 40 noksanı= 180 
t1 2.5 
7977 Guruş 

2 1  
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14-211011 Bahçekapı ve Samatya 'daki karakollann 
bozulan suyollannın tamirat masrafina dair. 

Bağçekapusı kurbında karavulhanesiyle Samatya ka
pusı haric ve dahilinde kain karavulhanelerün suyai
lan muhtac-ı ta'mir bulındığından bir kıt 'a  silret 
mficebince bi' t-ta 'mir bu kerre reside-i hüsn W3 tek
mil olmış aldığından mu 'ayene olmdığı vechile me
sarif-i vakı 'alarmı mübeyyin terkım kılınan keşf-i 
sani defteridür. 

Bağçekapusı'nda kain karavulhaneye cari suyollan 
mesarifi :  

Erzak anbarı derilmnda terazildan karavulhane kur
bında su hazinesine vannca altı üzerine kurşun borı 
tecdidi: 
Tfilani 
His ab 
325 

B on 
1 84 Aded 
32 Fı 
5888 Guruş 

Hammali yy esi: 
588 Guruş 

Cem 'an yekün: 
6476 Guruş 

Samatya kapusı dahilinde kain karavulhaneye cari 
suyolı mesarifi: 

Karavulhaneye can ma-i leziz tarikı dar olup dalılı
ğından olmakda olup fesh birle kurşun borılan fesh 
olmarak müceddeden Amahud künki ferşi :  

Tfilen 
Hi sa b 
232 

Künki 
830 Aded 

13 reside-i hüsn-i 
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3 .5 Fi 
2905 Guruş 

Altı üzerine borı : 
10  Aded 
32 Fi 
320 Guruş 

Hammali yy esi : 
320 Guruş 

Cem'an yekün: 
3547 Guruş 

Samatya kapusında haricinde kain karavolhaneye d1-
ri suyolı mesarifi : 

Cem' an yekün: 
10375 
00400 Samatya kapusı dahilinde karavolhane su

yolından ihrac olman atik kurşun balıası kıy
ye1 60 fi 2.5 

09975 Guruş 

Bağçekapusı karavulhanesiyle Samatya kapusı haric 
ve dahilinde kain karavulhanelerün suyolları bozıl
mış aldığından emr ü14 inşası bundan akdem ba süret 
Ebniye-i miriyye müdiri sa'adetlü Hacı Hüsam E
fendi bendelerine ihale buyurılarak ma'rifetiyle bi ' t
termim inşa olmarak bu kerre reside-i hüsn ü15 tek
mil olmış aldığından usfili vechile Su meclisi tara
fından me'müran bendeleri irsaliyle keşf ü mu'ayene 
itdirilerek keşfi mücebince ta 'mir ü termim kılındığı 
anlaşılarak tanzim olman işbu defterde muharrer e
samisi zirlerine meclisce fiat-ı mesbükaları vaz ' olı-

14 emr-i 
15 reslde-i hüsn-i 

23 

14-2/10/lb 
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narak hisab olındukda ber mO ce b-i zir yekün on bin 
üç yüz yetmiş beş guruşa reside olup bu takd!rce Sa
matya kapusı dahilinde karavulhane suyolından ih
rac ol mikdar at!k kurşun balıası olan dört yüz guruş 
meblağ mesarif-i mezkOra mahsOb olındukda girüye 
kalan mikdar-ı mezkOreye baliğ oldığı rehin-i ilm-i 
atOfileri(?) buyunldukda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-ernründür. 

F1 27 L sene [ 1 ]265 [ 1 6  Eylül 1 849] 

14-211111 14-211111 Mimar Ayas camii önündeki Canfeda 
Hatun vakfına ait sebilin bozulan suyolunun tami-

� ....... -ı:!' .... ���·;.:ı�·ey;(C:r_�,..,�ı'ı.:....,�; ... ,..ı:. , , . ·. rat masrafına dair. 
� ... ,..p�. �/� 

' 
. . . .. 

• 
. . 'l:i' (.-ı...;�..., ··:. l . ::. ; f"':"' �'c:'�.),.-��.,.._;.,.;-...,..; / ... .;.Lo 1 . '. ·� 1 4-JI•;,,-.. .e,...,_ ,V �� • , • .:..ı.. ... iM>" n. / • • -"' ."', "'ff� �ıt-;ı;.o. ..,.J....,f;,.;..ı.;.ı-.. , · [Terkin] . · 1  ı.;;-, .... , ,.,...,... - -�.� � . . . • ' . . ... ... ,z., • . - . � Jı �· ""' .. . .. ' ,. • .  / • • • ..,.._ �__.� ... , ',«_;o.; JA _.. •' "'\$:? . • • • • ,. .... ,.�- .,�..ı ·,'i ·�ıf ..... i:U IJ> ..- · : 'Jj Merbütan takdim olman bir kıt' a süret ile e mr ü16 <.: , r . .. � .... � : inşası uhde-i acizaneme ihale buyurılan merhüme 

. . 1 Canfeda HatOn vakf-ı şeritinden Serrachane kurbın-
""'-r.JJ,:·�.J��� .... � -�,/�& .. �·.--d_.f.., .. _r,.., &; .... da Mi 'mar Ayas cami '-i şer!fi p!şgahında seblle cad 

...... ;.{� �· d� � . ı """ • • 1 • � 4---- " . ı " "kı ' . c . " . " ml ' " . . ;'l• ' . "' "'"! . ,_..,Ci!Jt.:. · - · -t-... .11 u"'..i ..t : : ma-ı ezız tan ma rııet-ı acızane e ta ınır u tec-
,_.. )J:�--ı..._ ,�t;:_;.:.:" �:�,,.o,.J '.,; 4,.;� .. �� ·.:::· : ;-' d!d olmarak reside-i hüsn ü17 tekmll olmış aldığından 

#)'?//P �� . , .,......-_... 
· · .- • �·�: ... v#_ IT,/� ı.. u ;  taraf-ı çakeranemüzden erbab-ı vuküf kulları irsa-

----'�·f' c/,tJ..: � ;.J:':.;'F . � • ·  ' li yle keşf ü mu ' ayene itdirilerek vukü' bulan mesa-
.� � . rifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i sanı defteridür. 

� F1 25 C sene [ 1]263 [9 Haziran 1 847] 

Sebll-i mezkOrun mevcOd kargir kubbesi üzerinde 
mefrüş kiremidleri fersOde olrnış aldığından fesh 
birle kad!mi üzre tahtı halis harcile ve üzerieri nok
sanı tekınll olarak kiremid ferşi ve derOn-ı kubbede 
fersüde sıvalannun ta'm!ri ve bi ' l-cümle badana ta
lası ve icabı üzre sıva-kar! nakşlı zemininde hareket 
itmiş mermer döşemesinün tanz!mi ve çatma tekne
sinün i 'man ile ta 'm!ri: 

TOlen 
His ab 
5 
5 
5 

16 emr-i 

Arzen 
His ab 
5 
2 
4 

17 reslde-i hüsn-i 
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14-211112 Bayezid civanndaki Hadice Usta vakfına 
ait çeşmenin bozulan suyolunun tamirat masrafına 
dair. 

Beşir Ağa vakfı mülhakatından olup Hadice Usta 
vakfından Sultan Bayezid civarında Yahnikapan zo
kağında kain çeşmeye cari ma-i leziz tarikı ta 'mir ü 
tecdide muhtac bulınmış aldığından bir kıt 'a suret 
mucebince tesviye olmarak reside-i hüsn ü18 hitam 
bulmış idüğinden mu 'ayene olmdığı vechile mesarif
i vakı 'asım mübeyyin terkim kılınan keşf-i sanı def
teridüL 

Sene [ 12]65 [28 Kasım 1 848-1 6  Kasım 1 849] 

Çeşme-i mezkurun mahall-i müfrezi Bab-ı hazret-i 
seraskeri kurbında Sultan Bayezid kubbesinden olup 
kubbe-i mezkurdan çeşme-i mezkur hazinesine ge
linceye değin mefruş borılan ta 'mir ü tecdlde muh
tac bulınmış aldığından tarik-ı mezkurun nısf mahal
li yarma hendek ile zebane malıallerine yedirme ve 
ip sarılarak ta 'miri ve nısf mahallinün dahi atık borı
ları fesh birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı ze
baneleri yedirme sargılı keşfi mucebince kadlmi 
vechile altı üzerine kurşun borı tecdidi: 

Ta'mir mahalli :  
TUlen 
His ab 
1 17 
....:...4 __ .Fı 
468 Guruş 

Tecdid mahalli: 
TUlen 
His ab 
1 17 

Bo n 
163 Aded 
30 Fı 
1 890 Guruş 

Tarik-ı mezkurun bi ' l-icab fersude olacak kaldırımı
nun taş mevcud aldığı halde tecdidi: 

18 reslde-i hüsn-i 

25 

14-2/ll/2a 

14-2/11/2b 
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14-2112/la 

Tfilfmi 
His ab 
200 
0.5 Fi 
100 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi : 
245 Guruş 

Cem'an yekün: 
2703 
0275 İhrac olmacak atik kurşun balıası kıyye 1 10 fi 
2.5 
2428 Guruş 

14-211211 Çarşamba pazarı civarındaki Çorlulu Ali 
Paşa vakfına ait çeşmenin bozulan suyolunun ta
mirat masrafina dair. 

İstanbul'da Çiharşenbih pazarı kurbında vakı ' Fet
hiyye cami ' -i şerifi ittisalinde Çorlılı Ali Paşa vakf-ı 
şerifinden su yolları harab aldığından emr ü19 ta 'miri 
bundan akdem bir kıt 'a  sfiret ile su nazırı izzetlü 
beğefendi bendelerine ha vale buyurılarak ma 'rife
tiyle tesviye olmarak reside-i hüsn ü20 tekmil olrnış 
aldığından savb-ı çakeranemüzden erbab-ı vuküf 
kulları irsaliyle bi' l-mu 'ayene keşf-i evvel suretiyle 
mukabele ve tatbik alınarak mesarif-i vakı 'asım mü
beyyin terkim olman keşf-i sani defteridür. 

Fi 12 M sene [ 1 ]264 [2 1 Aralık 1 847] 

Çeşme-i mezkfira d.ri ma-i lezizün mahall-i müfrezi 
olan Koğacı Dede cami '-i şerifi köşesinde terazildan 
Hacı(?) Arif Ağa menzili karşusında mesleğine ge
linceye kadar altı üzerine mefrGş kurşun barıları 
ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış aldığından muh
tac-ı tecdid bulınan mahallerinün atik borılan fesh 
birle kadimi vechile altı üzerine borı tecdidi ve ma
' ada mahallerinün zebane malıallerine yedirme ve ip 
sarılarak yarma hendek ile keşfi mGcebince ta 'miri : 

Tecdid mahalli : 
Tfilen 

19 eım-i 
20 reside-i büsn-i 
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His ab 
200 

B on 
1 10 Aded 
29 R 
3 190 Guruş 

Ta'mir mahalli : 
Tülen 
His ab 
280 
4 R 
1 120 Guruş 
Zikr olman meslekden Yağhane bakkah karşusında 
diğer mesleğine gelinceye değin kezalik altı üzerine 
mefrfiş barıları harab aldığından atik borılan fesh o
lınarak kadimi üzre altı üzerine kurşun barılarınun 
keşfi mı1cebince tecdidi : 

Tı11en 
His ab 
200 

Bo rı 
1 10 Ad ed 
29 R 
3 1 90 Guruş 

Tarik-ı mezkı1run fersı1de olmış kaldırımınun kadimi 
üzre tecdidi : 

Tı11en Arzen 
Hisab Hisab 
680 1 .5 

Terbi 'an 
Hisab 
1020 
1 R 
1020 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
852 Guruş 

Cem 'an yekı1n: 
9372 

27 

14-2112/lb 
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14-2113/la 

·J;;;,��_;.ıı_;,jıl•;/J•:&�..J..,,..v,,/t� 2.-:.l•.h� "1> �-�/...;../ .iJıM 
• , • • � .. t .. .  • ,. 

• • 

. .  �..JJ 4wr, .. :61 1..�.ıeJ.,�:�.:·e � )1 t-:Jf �; J"",/Jf � 
'-.. ...-'".:� o-:� ;..r -·-� � � �.:::!' " �� " '- "  

e-:__.·.:r..r""",.;.v�:ev� .. �.�
"=""-''"�""r-·��.,_;ı;J.... 

��...J.". ''-f ;;...., Jl.r.,ıt( .A;; ,.,..::,.,_.:.! ,.:; • -• �.s-"l!.. J ("-�l,.#t.-.-!-1 �  
- . � . . . 

.....!..,...- -"""' ...sJ,.., ... , _  \ --,-
� ,.., .  

0550 İhrac olman atik kurşun bahası kıyye 30 fi 
2.5 
8822 Guruş 

Çeşme-i mezkurun tarıkınun tesviyesiyçün nazır-ı 
mlr-i muma ileyhe havale buyurılan bir kıt 'a  suret 
mucebince tarlk-ı mezkur ta'mlr ü tecdldi21 olmarak 
reslde-i hüsn ü22 hitam bulmış aldığından savb-ı ça
keranemüzden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle yapıl
dığı vechile keşf ü mu 'ayene olınarak işbu tanzim 
kılınan defterün esamlleri zirine fiat -ı sabıkası vaz ' 
ve hisab olındukda zir-i defter yekunda gösterildiği 
üzre gayr-i ez baha-i atık kurşun keşf-i evveli muce
bince cem'an sekiz bin sekiz yüz yiğirrni iki guruşa 
reslde oldığı muhat-ı ilm-i devletleri buyurıldukda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

14-211311 Yıldız köşkünde bulunan lzgara deresin
de biriken sel suyunun ana suyoluna aktarılması 
için Zincirlikuyu 'da yapılan kumluk mesleğinin in
şaat masrafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe se
rahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan Beğoğlı'nda 
kain taksim önünden Defterdar yokuşında kain ana 
tarlkıyla taksim-i mezkura cari Zencidikuyu nam 
mahallde Yıldız köşkinde Iskara deresinde hasıl ola
cak seyl suyınun ana tarlkına ilhiliyçün mahall-i 
mezkura bir aded müceddeden kumluk mesleği inşa-
sı lazım geldiğinden ber muceb-i suret inşa olınarak 

/ .· ,  ___ • . ..... _- . . reslde-i hüsn ü23 tekmil olmış idüğinden mu'ayene 
,.......,.,_ ... ,.J'-'..-,.;,..-: • - ';ı....(;_. �r,;��.;/,.:.,,;;�c . olmdığı vechile mesarifat-ı vakı 'asım mübeyyin ter-. . . ..�,.,..___, - _..__...:_..._ ,!- .... -:".'" ........ kım kılınan keşf-i sani defteridür. 

- {'it.. . Fı 22 L sene [ 1 ]265 [ l l Eylül 1 849] '1.• · 
Taksim-i mezkurdan Rum maşatlığı derunında mev
cud ana mesleğine gelinceye kadar yarma hendek ile 
küşadı altı parmak künklerinün zebanelerine yedir
me ve ip sarılarak ta 'mlri : 

Tfilen 
His ab 

21 tecdld 
22 reslde-i hüsn-i 
23 reslde-i hüsn-i 
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40 
4 Fı 
1 60 Guruş 

Meslek-i mezkurdan yağurthane önünde lağm ağzı
na gelince yarma hendek ile mefruş altı parmak 
künkleri harab olup tecdlde muhtac bulınmış aldığı
ndan levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak kadlmi 
üzre altı parmak künklerinün tecdldi : 

TUlen 
His ab 
1 80 

Künki 
Hisab 
450 Ade d 
1 2  Fı 
5400 Guruş 

Mezkur lağm ağzından Sirkeci mescidi civannda 
mesleğe kadar mefruş altı parmak künklerinün zeba
ne malıallerine yedirme ve ip sarılarak ta 'mlri : 

TUlen 
His ab 
100 
4 Fı -'----
400 Guruş 

Balada mezkur lağm ağzından Sirkeci mescidi kur
bında mesleğine kadar iki yüz arşun tfilında olup 
lağm-ı mezkurun vasatma müceddeden bir aded ha
ca inşasına muhtac aldığından taş-ı cedld ile baca in-
şası : 

TUlen Arzen 
His ab Hisab 
1 .5  1 .5 

Terbl'an 
His ab 
8 
20 Fı 
160 Guruş 

Kadden 
His ab 
4 

29 
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Flrfiz Ağa nam mahallde karavulhane önünde mü
ceddeden bir aded meslek inşası: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı .5 

S emen 
50 Guruş 

işbu lağm ağzına Karadud mesleğine kadar tarikına 
mahsus olarak mefrfiş Arnabud künkleri külliyyen 
harab olup tecdide muhtac bulınmış aldığından fürı1-
hat-ı24 sairesi tekmil olarak kadiıni üzre Arnabud 
künki tecdidi: 

Tfilen 
His ab 
ıoo 

Künki 
250 Aded 
3 .5 Fl 
875 Guruş 

·--=[�� Tarik-ı mezkfirun yarma hendek ile mefrfiş eski bi
��,;,. rerlik künkleri harab olup tecdide muhtac bulınmış 

�� aldığından üzeri tuğla harpuştalı levazımat-ı sairesi 
. '� (-.:· bi' t-tekmil kadiıni üzre eski birerlik künklerinün 

�,;.,.,ü;,_n.. . d�d· , .. �l.r ;.,,�Aı- tec ı ı :  _..,..., ..... e� . -d'; (lo' ı ..>....,�: • V� 
...__.�-

�" � � \ -: 

Künki Tfilani 
Aded Hisab 
475 

950 

2050 
6 Fl 
ı2300 Guruş 

24 fürfi 'at-ı 

ı90 Sirkeci mescidi civarında mes
leğinden Flrfiz Ağa karavulhanesi ö
nünde mesleğe kadar 
380 Meslek-i mezkfirdan Defterdar 
yokuşında mesleğine kadar 
250 İşbu meslekden Tophane mes-
leğine kadar 
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Meslek-i mezkurdan ana tarikına i lhakiyçün altı par
mak künk ferşi: 

Tfilen 
His ab 
70 

Künki 
175 Aded 
12 Fı 
2100 Guruş 
Beş aded mevcud mesleklerinün ağızlarına iktiza i
den beş üzerine kurşun borı ferşi :  
Kıta 'at 
15  Aded 
34 Fı 
5 1 0  Guruş 

Üç aded mesleklerine taş tekne ve timur kapak ma'a 
kilid ve çarçupe tanzimi : 
350 Guruş 

Tarik-ı mezkurun karşusında fersude olacak kaldırım 
tecdidi : 

Terbi'an 
His ab 
2000 
ı Fı 
2000 Guruş 

Zencidikuyu nam mahallde Yıldız köşkinde Iskara 
deresinde hasıl olan seyl suyınun ana tarikına ilha
kiyçün hafr-ı esası taş-ı cedid halis harcile mahall-i 
mezkura bir aded kumluk mesleği inşası : 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
15  2 3 

Terbi'an 
His ab 
90 
25 Fı 
2250 Guruş 

Üzerine kapak ferşi: 

3 1  
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Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
15  2 

Terbi'an 
His ab 
30 
40 Fi 
1200 Guruş 
Cem'an yekfin: 
26855 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

14-211411 Fındıklı 'daki Ömer Ağa çeşmesinin bo
zulan suyolunun tamirat masrafına dair. 

Fındıklı'da kain kutbü' l-arifin Seyyid Keşfi Ca'fer 
Efendi hazretleri hankabı karşusında vakı ' devletlü 
ismetlü Esma Sultan aliyyetü' ş-şan hazretleri n ün 
kethudaları esbak Ömer Ağa merhfimun çeşmesi su
yolları harab ve muhtac-ı ta'mir aldığından bir kıt 'a 
silret mficebince tesviye olmarak reside-i hüsn ü25 
tekmil olmış idüğinden mu' ayene olmdığı vechile 
mesarif-i vakı 'asım mübeyyin terkim kılınan keşf-i 
sani defteridür. 

Fi 5 Ra sene [ 1 ]265 [30 Ocak 1 849] 

Fındıklı'da karavulhane ittisalinde terazildan Ömer 
Ağa çeşmesi kurbında Üçünci Zevki Kadın çeşmesi
ne mahsus terazfiya gelince altı üzerine harab olmış 
kurşun barılarınun kadimi üzre tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
1 56 

B on 
85 Ad ed 
29 Fi 
2465 Guruş 

İşbu terazfidan Ömer Ağa çeşmesine gelince kezalik 
harab olmış altı üzerine kurşun borılannun kadimi 
vechile tecdidi: 

25 reside-i hüsn-i 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Kıta'at 
5 Aded 
29 Fi 
145 Guruş 

Ferş olman borılarun üzerinde fersfide olan kaldırı
mınun kadimi vechile tecdidi :  
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
135 1 .5 

Terbi'an 
Hisab 
200 
0.5 Fi 
100 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
27 1 Guruş 

Cem 'an yekün: 
298 1 Guruş 

14-211511 Kırkçeşme suyolunun; Ahırkapı, Kaba
sakal ve Akbıyık mevkilerinde yapılan tamirat mas
rafina dair. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün inşa-gerdelerinden Esb meydanı kur
bında [kas s ab] dükkanı ittisalinde Kırkçeşme suya
lınun ana tarikından Ahurkapu ve Kabasakal ve 
[A]kbıyık canibierine cari ma-i lezizün ana tarikı o
lup bir kıt 'a  silret mficebince tesviye alınarak hitama 
reside aldığından mesarifini mübeyyin terkım kılı
nan keşf-i sani defteridür. 

Fi 1 5  M sene [ 1 ]265 [ 1 2  Aralık 1 848] 

Kabasakal mahallesinde kassab dükkanı köşesinden 
'-... 

Kapu çukadarı İsma 'il Efendi'nün hanesi ittisalinde 
mesleğine gelinceye değin tarik-ı mezkfirun kadimen 
mefrfiş olan künkleri harab olup tecdide muhtac bu
lınmış aldığından altı pulluk künkleri külliyyen fesh 
birle yatak malıall aldığından yarma hendek ile tahtı 
yasdıklı derunları lökün kalaylı zebaneleri yedirme 
sargılı eski birerlik künklerinün tecdidi : 

33 
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Tülen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
5 Fl 
1250 Guruş 

V AKIP SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Bi' 1-icab fersüde olmış kal dırımınun kad!mi üzre 
tecd!di: 

Tı11en Arzen 
Hisab Hisab 
100 1 .5 

Terb1'an 
His ab 
150 
ı Fl 
150 Guruş 

Hamrnaliyye ve nakliyyesi: 
140 Guruş 

Cem'an yekün: 
1540 Guruş 

14-2/15/lb Cennet-mekan müşarun ileyh Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün evkaf-ı şerlfinden Ahürkapu ve Kaba-

dlW .-': .. :.� . . sakal ve mahall-i saireye cari ma-i lez!zün ana tarıkı _,.._ , _.,� . �.i.,dJ.'_;." · �..;�:"�� .... ü . müşrif-i harab olup tecd!de muhtac bulınmış aldığın-
·�·. �J I �_t, • • ""ı,p..t'b- d . . h � b d kd b� � S � �Jı=ı:fij, ai : . :. �,... c;.,..;, ı:, .. · 

,-:ı. ı:. .... � an tesvıyesı ususı un an a em a suret u nazı-
;..�./;t-6 ;  � ��� ..r )i;,J .... ,-'"" s- �-:-� : �  .,,.,� �-'.i ı.. ..Jv � rı izzetlü Tevfik Beğefendi bendelerine ihale b uyun
&.··  · :� ��� ,.)'_, : (..oJ ,..,..,����.... •• larak reside-i hüsn ü26 tekmil olmış idüğinden usı1li /).7 ı;df:,,� tV.,,-4, • -:"''�J ·�,_, ·e..- · �..bı vechile savb-ı çakeranemüzden erbab-ı vuküf bende
. _.... -'..ı.;.;, ;.f.f' ':'u';.J.-"':::;,.,:'..i!/d:Jl-:-,;_/;".��,t�, leri irsaliyle keşf ü mu'ayene itdirilerek tanzim 
v� ��--�� tı. .-'.J � �� '-:; e.:..v_ •. �.....,., �� ... , olman işbu defterün es am! si zirlerine Su meclisinde 

· �....,,., � eı. ·�-:-...;.....; �,_1 fiat-ı sabıkası vaz ' ve lede' l-hisab zir-i yekün-ı def
�_ı.,, · -��t.i�� � terde gösterildiği vechile cem'an mesarif-i tesviyesi 

',..J��"'"h�,· . : bin beş yüz kırk guruşa baliğ aldığı rehin-i ilm-i all� leri buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü ' l
emründür. 

26 reside-i büsn-i 
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14-211611 Atik Ali Paşa civarındaki Abbas Ağa 14-2/16/la 
Çeşmesinin bozulan suyolunun tamirat masrafınakj� .,i.liC--,v...,ı;__v::' ı �� :_.__,, ::...: , ı � '  - .  . ' J.� ,. v-,. !&-,.> ....ı ""...t l.ı:: t . . .... 
daı'r. ft<',,zı.J,:.;.i";"AY..ıo<' f"""" • •"' '.1 • • • • . \ . V - �-..... 

• • • •  . �-..II'JI,J>'�.ı ,a-,ts ı • ' ,ç..j-__, .Jr;ftE;.tjı ;; . .  : c-:-_ ...... ,..,.. '*'_ cıı.:..� �j . d (" . '";4':" ci"'..-"(I, . .- I>, � ?..V.._.., t}JJI ..ı..(. ' ,' ." 
Merhum Abbas Ağa nam sahibü ' l-hayrun Atik Ali ?-�� 

. 
• �..,.... ·�..-

Paşa civarında Emin Sinan mahallesinde kain bina 
ve ihya eylediği çeşmesinün suyolı fersı1de olarak 
muhtac-ı ta 'mir bulındığından bir kıt ' a  sı1ret mı1ce
bince tesviye olmarak reside-i hüsn Ü27 tekmil almış 
idüğinden mesarifat-ı vakı 'asım mübeyyin terkim o
lınan keşf-i sani defteridür. 

Fı ı5  M sene [ ı ]265 [ ı 2  Aralık 1 848] 

Çeşme-i mezkı1ra cari ma-i lezizün mahall-i müfrezi 
Çenberli ve Tikilitaş28 karavulhanesi kurbında Diva
nyalı'nda meslekden olup meslek-i mezkı1rdan Sa'id 
Efendi konağı önünde mesleğine gelinceye değin 
mefrı1ş borılan muhtac-ı ta 'mir bulındığın dan iki ar
şun umkında yarma hendek ile zebane mahallerine 
yedirme ve ip sarılarak mevcı1d altı üzerine borıları
nun ta 'miri : 

Ta'miri : 
Tı1len 
His ab 
60 
3 Fı 
ı 80 Guruş 

Hafriyyesi : 
Tı11en 
His ab 
60 
ı [.5] Fı 
90 Guruş 

Arz en Kadden 
His ab His ab 
ı ı 

Zikr olman Sa'id Efendi'nün kapusı önünde meslek
den çeşme-i mezkı1r hazinesine gelinceye kadar altı 
üzerine mefrı1ş borılan harab tecdide muhtac bulın
mış aldığından hafr-ı hendek ile üzeri tuğla harpuş-

27 reslde-i hüsn-i 

28 Dikilitaş 
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tah zebane mahalleri yedirme ve ip sargılı kadimi 
üzre altı üzerine kurşun borılannun tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
55 
Bo n 
30 Ad ed 
25 Fi 
870 Guruş 

Bi ' l-icab fersı1de olan kaldırımınun tecdidi : 
Tillan i 
His ab 
1 15 
ı Fi 
1 15 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
1 25 Guruş 

Cem 'an yekı1n: 
1 380 
0150 İhrac olman atik kurşun balıası kıyye 1 80 fi 
2.5 
1230 Guruş 

14-2116/lb Mı1ma ileyh Abbas Ağa nam sahibü' l-hayrun Atık 
..:vcı.:. Ali Paşa civarında Emin Sinan mahallesinde kain 

"-...o#:�.;-���:.ı... -· çeşmesine cari ma-i leziz tarikı ta 'mir ü tecdide 
� • � ��..i �cü� . muhtac bulınmış o ldığından ta 'miri husı1sı ba sılret 

. 
• �L .L • •

. Ji c:/. • ��� Cl! e, . · ..-... ._._ ..... ""- · - ı.;  · . Su nazırı izzetlü Tevfik Beg- efendi bendelerine ihale 
• • c:...._,_; '-L' ...._._ r(_ • � �....r" • (l U: 1 �,_ t;'�; ...J). ' ·-' c-.:.....:. ·/ "!':"'1.4, : .. o:A'� . . . "!'� buyurılarak ma'rifetiyle bi ' t-ta'mir reside-i hüsn ü29 

...:.....,;; �?--::. ��� 'f./c!!.• • • • �:� �..:.· : ' "" ı.....ı · • -.... d. · �, � . • "'1:-..:.,...:.; tekmil almış idüğinden usfili vechile savb-ı çakera-
% .. �.:"'� . ·L -=.:r. -��, � :  � ... ".u..:.: .....,.�.·.' nemüzden erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle lede'l-• 'c:!!._ • •  o....s, ���v::.ı � .... , .· ---

• -�. · ...,.._,, · • f� : . c.:J_,,� mu'ayene keşfi mı1cebince yapılmış idüg- inden bi'l--�.J, . �� ·· . cey. - ........... 
� �et f:. . .  �ı;.·� ?41' u...; rM_ misaha işbu tanzim kılınan defterün e samisi zirlerine 

::.ı-�- · ·  · ,...�...ı· ·, · · -:--cr-. · _ ,  fiat-ı sabıkası vaz' ve lede' l-hisab zir-i yekı1n-ı def-� -�c-;:"" • •  <-- , QJ · ·  �l,�· •......, v. -.J_. terde gösterildig- i  vechile cem'an mesarif-i tesviyesi . ;,#_, -c�·· -� . �� � � gayr-i ez kurşun baha bin iki yüz otuz guruşa reside 
��A4i} aldığı rehin-i ilm-i alileri buyurıldukda emr ü ferman 

· - hazret-i men lehü' l-emründür. 

29 reslde-i hüsn-i 
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14-211711 Süleymaniye külliyesine su ileten Halkalı 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han tabe 
serahu hazretlerinün hayratlanna cari Halkalı ma-i 
lezizinün haric ve dahil-i slırda kain ana tarikınun 
ba 'zı mahalleri muhtac-ı ta 'ınir bulındığın dan bir 
kıt 'a slıret mlıcebince tesviye olmarak reside-i hüsn 
Ü30 tekmil olmış idüğinden mesarifat-ı vakı ' asım mü
beyyin terkım olman keşf-i sani defteridür. 

Fı ı ı M sene [ ı]265 [8 Aralık ı 848] 

Beray-ı ta'mir-i tarik-ı rab-ı ab der haric-i sôr 

Çınar ham ittisalinde kain lağm ağzından ana mesle
ğine kadar mevclıd lağmınun derlım (silik) terilküro 
itmiş aldığından baca küşadıyla lağm-ı mezklırun 
tahliyesi: 

Arzen TCılen Kadden 
Hisab His ab His ab 
ı 220 8 

5 Fı 
1 100 Guruş 

Mahall-i mezklırda ikinci meslekden lağm ağzına 
gelinceye kadar Arnabud künklerine top çekme ta'
miri : 
TCılen 
Hisab 
200 
1 .5 
300 Guruş 

Bu mahallde geçe ittisalinde meslekden ana lağmına 
kadar lağm derlımnda müterakim kum ve çarnunnun 
tathiri : 

TCılen 
His ab 
50 

30 reside-i hüsn-i 
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5 Fı 
250 Guruş 

İbrahim Paşa ko lı ta 'bir alınur nam malıallden Fın
dıklı deresinden kemer ittisaline kadar vakf-ı müşa
run ileyhün bir aded katma lağmınun kezalik derlım 
kum ve çamur ile memlfı aldığından tathir ve ihracı : 

Tfılen 
His ab 
150 
"'-.5 __ Fı 
750 Guruş 

Metris karyesi önünde tarla derlımndan ana mesle
ğine kadar harab almış Arnabud künklerinün kır har
puştalı levazımatı tekmil olarak kadimi vechile tec
didi: 

Tfılen 
His ab 
40 

Künk 
100 Aded 
3.5 Fı 
350 Guruş 

A.yişe Sultan kolı ta'bir alınur nam mahallde Uzun
caova'da Mustafa Efendi geçesi önünden mesleğine 
kadar mevclıd lağmınun derfınına müterakim olan 
çarnunnun tahliyesi: 

Tfılani 
His ab 
200 
.:<_5 __ .Fı 
1000 Guruş 

Kadi Ya'küblı civarında baş meslekden ikinci mes
leğe kadar mevclıd altı pulluk künklerinün zebane 
mahalleri ne yedirme sarılarak ta' m iri : 

Tfılen 
His ab 
120 
4 Fı 
480 Guruş 
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Avas karyesi civarında Bağlarbaşı'nda sekizinci 
meslekden dokuzuncı mesleğe kadar altı parmak 
künklerinün zebane malıallerine yedirme sarılarak 
ta'miri : 

Tı1lfmi 
His ab 
200 
4 Fi 
800 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
1006 Guruş 

Cem 'an yekün: 
6036 Guruş 

Beray-ı ta'mir-i tarik-ı dilı-ı ab der dahil-i sur 

Karaman sfikında türbe önünde meslekden börekci 
dükkanı kurbında köşe başına gelinceye kadar mef
rfiş harab olmış yedi parmak künklerinün tecdidi ve 
ba 'zan ta 'mi ri : 

Tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
25 

Künk 
50 Aded 
14 Fi 
700 Guruş 

Ta'miri : 
Tfilen 
Hi sa b 
90 
5 Fi 
450 Guruş 

Şekerci dükkanı karşusında kain Emin Ağa'nun kah
vesi derlımndan Malta çarşfisında harnınarn arka
sında terazfiya ve andan meslek mahalline vannca 
bir üzerine kurşun borılan muhtac-ı ta 'mir bulındı-

39 
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14-2/17/lc 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFfER>İ 

ğından yarma hendek ile zebane malıallerine yedir
me ve ip sarılarak ta'miri : 
Tülen 
His ab 
27 
25 Fı 
6750 Guruş 

Mahall-i mezkurda Çıkmaz zokakdan Yeniçeşme 
ilerusinde terazuya gelinceye değin kezalik bir üzeri
ne kurşun barıları ta 'mire muhtac bulınmış o ldığın
dan yarma hendek küşadıyla zebane malıallerine ye
dirme ve ip sarılarak ta'miri : 

Tülen 
His ab 
400 
25 Fı 
10000 Guruş 

Bu mahallde nefeslik içün beş üstüne borı ferşi : 

Kıta 'at 
2 Aded 
35 Fı 
70 Guruş 

�..:.:.� dı;. . •  �,f :t..:.t�ı...:..� �.� J�r.J.� • A "" A A .)� Q: . .._,,...,.ui..;,.;0,., �JJ.... Mahall-ı mezkurda Bostan terazusından yatak ba-
. · -!-:�........, -+� �-';' şında mesleğine kadar bir üzerine kurşun barıları 

":'Y �� �--:; muhtac-ı ta 'mir bulındığından yarma hendek küşa-
._,.�L.P dıyla zebane malıallerine yedirme ve ip sarılarak 
� <. 'l ·  ta'miri : �: 

Tülen 
W,.y'-"""' ,�· � dfM'r. u.. , His ab 

. ...f�I,;}..J�..:.·�:.;r�, � 240 

� =25'---_Fı 
\t \:':_ 6000 Guruş 

v .... 
Edirnekapusı dahilinde Sultan mahallesinde Suba
şıoğlı mesleğinden Beğlik suyı kubbesi önüne kadar 
ana tarikında mefruş yedi parmak künklerinün tecdi
di ile ta 'miri : 

�.;�ıA� ... :��---�Tecdidi : 
..ç.JÜ t-4 �  • - --· T�l 

• • '.ııeA(.!I.jr� .... � � , � .  � .. u en 
� � ---------Hisab 

'\ yy-� 20 
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Künk 
50 Aded 
25 Fı 
700 Guruş 

Ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
50 
5 Fı 
250 Guruş 

Esbpazarı kemeri başında yedi parmak künkleri sa
katlanmış idüğinden kadimi üzre tecdidi : 

Künk 
Kıta'at 
10  Aded 
14 Fı 
140 Guruş 

Karaman'da bakkal dükkanı önünde kain ana mes
leği akdeınce harikde muhterik aldığından taş 
çarçübe ve timur kapak ma'a kilid tanzimi mesarifi : 

250 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi: 
253 1  Guruş 

Cem 'an yekün:  
27841 Guruş 

Cem 'an yekün: 
06036 Haric-i sürda olan mesarif-i ta'miriyyesi 
27841 Dahil-i sürda olan mesarif-i ta 'miriyyesi 
33877 Guruş 

14-211811 Sofular mahallesindeki Süleymaniye 
vakfına ait çeşmenin bozulan suyolunun tamirat 
masrafina dair. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han tabe sera
bu hazretlerinün vakf-ı eelilinden İstanbul'da Sofılar 
mahallesinde kain çeşmeye cari ma-i leziz tankı ha-

41  
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14-2118/la dib aldığından bir kıt 'a  sfiret mficebince tesviyesi 
bundan mukaddem su nazırı izzetlü beğ bendelerine 
havale buyurılarak ma'rifetiyle tesviye birle res1de-i 
hüsn ü31 tekmll olmış aldığından usfili vechile savb-ı 
çakeranemüzden erbab-ı vuküf kulları irsaliyle ya
pıldığı vechile keşf ü mu'ayene itdirilerek mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin terkTın olman keşf-i san! defte
ridür. 

�!.-. � .  : . · . 
• � �1 s--./�.)ı .... h t v  • · . .- . . • 

Fı 12 M sene [ 1 ]266 [28 Kasım 1 849] 
'-;;a)IJY, : " . "�"" rll..:.J:ı, "" 14 tJ.-/.;. :� . . J�,. t0.,JJ.;. ,_.)",.,j.Vi.fJ._,� 4:/.. . . 

. 
. . 

� ci:/'A/,t,ı (J,J(· ��·! , J  ,, &J. �, Çeşme-i mezkfira cad ma-i lez1zün mahall-i müfrezi • • • 
1 • �,.,ı,:_� ,.J..:N;;f.,ı ı Ak k b d ı 0 d s (Ad .. �..,Ai' /y . · 

o an arçeşme ur ın a ana mes eğın en a ı 
• • fl' . .1":' . .-t �,,;, , (/_.j .!-Y,k.., • Efendi konağı önünde d1ğer mesleğine gelinceye ka-

� dar mefrfiş Arnabud künkleri harab aldığından leva-
0 ��� zımat-ı mukteziyyesi tekmll olarak keşf mficebince 

�die· .·ıJ . kad1mi üzre Arnabud künki tecd1di: 
. . . '� ,ı ':'� .s)A.",/.�;,,, &.!;!,...;� � ·/ . . " � ' /. cr. . ,. "'� . < &!Jf,J/ - �-1" t1-:(.ı�" ' tfhv'..,· Tfilen � . .  

&:!./ � --(i: \.'('v .. <r.' . 

His ab 
85 

Künki 
2 12  Aded 
3 .5 Fı 
636 Guruş 

Zikr olman mesleğinden üçünci mesleğe kadar keza
lik Arnabud künkleıi harab aldığından keşfi ınGce
bince kad1mi vechile Arnabud künki tecd1di : 

Tfilen 
His ab 
55 

Künk 
1 37 Ad ed 
3 Fı 
410 Guruş 

işbu meslekden Sofılar mahallesinde Monla Hüsrev 
cami '-i şer1fi derfinında kfun terazfi ya gelinceye ka
dar beş üzerine borıları harab aldığından atık borılan 
fesh birle kad1mi üzre beş üzerine borı tecd1di: 

Tfilen 

31 reside-i hüsn-i 
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His ab 
80 

Bo n 
44 Aded 
34 Fi 
ı496 Guruş 

işbu terazı1dan çeşme-i mezkı1ra gelinceye değin ke
zalik beş üzerine borılan harab oldığından atik borı
ları fesh birle levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak 
kadimi üzre beş üzerine borı tecdidi: 

Tı1len 
His ab 
47 

Bo n 
26 Aded 
34 Fi 
884 Guruş 

Fersı1de olan kaldırım tecdidi : 

Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
275 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
4ı2  
0.5 Fi 
206 Guruş 

Timur kapak ma'a kilid tanzimi: 
Kıta'at 
Ad ed 
2 Dahil-i sureti 
ı Haric-i ez sureti 
ı 50 Guruş 

Nakliyyesi: 
378 Guruş 

Dahili ı 00 Guruş 
Harici 50 Guruş 
Cem 'an yekı1n: 

43 

14-2118/lb 



44 

14-2/20/la 

_s • '--- - -- -- � 

4161  
0350 
3 8 1 1 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Atık kurşun kıyye 148- 140 noksanı=[8] fi 2.5 
Guruş 

14-2120/1 Sultan Osman külliyesi suyolunun muh
telif mevkilerinde gerçekleştirilen tamirat masrafı-

!'.ı;'·:r�:.o��"'..)�;"',- •. &na dair. ' . . ,..,..� -
.,...;�,;�..f. � .. �;:: ... _.ı�;-: ...... ı;f:.:f't{'�.;.LI'�.; Haric-i sfirda Ferhad Paşa çiftliği civarında Ayvalı

.��� .... ..:...��� dere nam mahallde terazfidan diğer terazfiya gelince
.___s..flf:, ... .-��� ye kadar yatak mahallinde iki üzerine kurşun borıla-

-.1S.. - ��, • rında sakatlık zuhfir itdig�inden sakat malıallerine - � -
"'\"\• yedirme ve ip sarılarak borılannun yarma hendek ile 

ta 'miri : 

Tfilen 
His ab 
80 
12  Fı .:.=-__ 

960 Guruş 

Bayram Paşa nam mahallde ana tarikından mevcfid 
terazfiya gelinceye değin mefrfiş iki üzerine kurşun 
borılannun kezalik yarma hendek ile ta 'miri : 

Tfilen 
His ab 
30 
1 2  Fı 
360 Guruş 

Edimekapusı civarında kal 'a derfinında mefrfiş altı 
parmak künklerinün ta 'miri : 

Tfilen 
His ab 
70 
6 Fı 
420 Guruş 

Fatih Sultan Mehmed civarında Deve ham kurbında 
terazfidan Dülgerağlı cami ' -i şerifi derlinında kain 
terazfiya gelinceye kadar harab almış iki üzerine 
kurşun borılannun ta 'miri : 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Tlılen 
His ab 
1 80 
12  Fı 
2 160 Guruş 

Serrachane başında cami ' -i şerifi derlımnda kain 
terazlıdan kürkci dükkanı üzerinde olan terazlıya ge
lince değin harab olmış iki üzerine kurşun borıla
rınun ta 'miri : 

Tı1len 
His ab 
150 
8 Fı 
1 800 Guruş 

Kürkci dükkanı üzerinde kain terazlıdan Şehzade 
cami ' -i şerifi derlımnda mevclıd terazlı ya gelince de
ğin kezalik iki üzerine kurşun borılannun ta 'miri : 

Tı1len 
His ab 
70 
12  Fı 
840 Guruş 

Şehzade cami ' -i şerifi derlımnda kain terazlıdan A
cemoğlı meydanında vakı ' terazlı ya gelince değin 
kezalik iki üzerine kurşun borılannun ta 'miri : 

Tı1len 
His ab 
50 
12 Fı 
600 Guruş 

Arahacılar önünde kain terazlıdan Sultan Bayezid 
harnmaını önüne gelince değin kezalik iki üzerine 
kurşun borılannun ta 'miri : 

Tlılen 
His ab 
50 
1 2  Fı 
600 Guruş 
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Okcılar başında ain sebilden Parmakkapu'ya varın
ca kadar kezalik iki üzerine kurşun borılannun ta' 
miri : 

Tfilen 
His ab 
170 
[12 Fi] 
2040 Guruş 

FersGde olacak k ldının tecdidi :  

TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
8 1 0  1 .5  

Terbi'an 
His ab 
1 2 1 5  
ı Fi 
1 2 1 5  Guruş 

Hammaliyye ve akliyyesi: 
1099 Guruş 

Cem'an yekün: 
12094 Guruş 

Cennet-mekan S ltan Osman Han hazretlerinün ca
mi' -i şerif ve imA et-i amire ve hayrat-ı sairesine cari 
ma-i lezizün ana tarikı muhtac-ı ta'rıllr bulındığın
dan tesviyesi husAsı bundan akdem ba sGret uhde-i 
bendeganeme ih le buyurılarak ber mGceb-i sGret 
ta'mir ü terrıllm lınarak bu def'a reside-i hüsn ü32 
tekmil olmış ve tarik-ı mezkGrun mesarifat-ı va
kı 'asım mübeyyi bir kıt 'a  müfredat defteri bi ' t
tanzim merbGtan akdim-i hak-ı pay-i alileri kılınmış 
ve defter-i mezkA natık o ldığı üzre cem 'an mesari
fat-ı ta 'miriyyesi on bir bin sekiz yüz yetmiş yedi 
guruşa baliğ olu bu takdirce meblağ-ı mesarifat-ı 
mezkGra mahsGb n akdeınce Evkaf-ı hümayGn hazi
ne-i celilesinden hz olınmış olan yedi bin beş yüz 
guruş bi' l-mahsG baki kalan dört bin üç yüz yetmiş 
yedi guruşun dalı aslıab-ı matlGba ifa olmmak üzre 
hazine-i celile-i er kümeden i ' ta ve ihsan buyurıl-

32 reside-i hüsn-i 
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ması babında emr ü ferman hazret-i men lehü'l-em
ründür. 

Fi 23 Ca sene ı266 [6 Nisan ı 850] 

14-212111 Beylerbeyi camii suyolunun tamirat mas
rafına dair. 

Beğlerbeği cami ' -i şerifinün Küblice nam malıallden 
kebir hazinesine gelince rah-ı abun tarikiarı ta 'm ir ü 
tecdid olmış aldığından keşfi zımnında Ebniye hule
fasından Raşid Efendi ve erbab-ı miyah irsaliyle ma
hallinde mu 'ayene ve misaha olmarak mikdar-ı me
sarifini mübeyyin terkim olman keşf-i sani defte
ridür. 

Fi 28 Ca sene [ ı 2]66 [ l l  Nisan ı 850] 

Beğlerbeği nam malıall arazisinde Küblice dimeğle 
arif mahallde ana lağmınun ağzından tarikıyla birin
ci mesleğe gelince andan Nuri Beğ bağçesinde ikinci 
mesleğe varınca andan Rif'at Beğ bağı derfinında 
üçünci mesleğe müntehi olınca ve andan kezalik bağ 
derfinında mesleğe varınca andan Kisedar Efendi 
konağı derunıyla bağçesinden hazine-i kebire cari 
tarikı yarma hendek küşadıyla Amahud künklerini 
mahallinden ihrac olmarak derfinı kalaylı üzeri kır 
harpuştalı altı pulluk künk ferşiyle ma-i leziz tarikı
nun inşası: 

Tfilani 
His ab 
840 

Künki 
2 ı00 Aded 
4 Fi 
8400 Guruş 

Mevcud hadiyesi üzerine etrafı taş divarlı vechi sıva 
ve lökün kalaylı üzeri seng kapak ferşiyle meslek in
şası :  

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı .5 
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14-2/21!1b 

S emen 
50 Guruş 

AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Bu mahall ilerü inde zemini bactiyeli üzeri tarafı taş 
divarlı vechi sıv ve lökün kalaylı üzeri seng kapak 
ferşiyle meslek i şası :  

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı ı 

Semen 
60 Guruş 

Rif'at Beğ bağı da mevcfid hadiyesi üzeri etrafı taş 
divarlı derfinı sı a ve lökün kalaylı üzeri timur ka
pak ve kilidli m lek inşası : 

Tfilen Arzen K dden 
Hisab Hisab H sab 
ı ı ı 

S emen 
ıoo Guruş 

Kisedar Efendi ağçesi derfinında taş-ı mevcfıd kal
dırım ta'miri : 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
30 2 

Terbi'an 
His ab 
60 
ı Fı 
60 Guruş 

Hammali yy e ve akl i yy esi : 
868 Guruş 
Cem 'an yekün: 
9537 
0537 Surfif ile i bu keşf beyninde görinen fazlası 
9000 Guruş 

Bende-i katib-i r -ı ab 
Bende-i a ' za 
Bende-i a 'za 
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Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i nazır-ı ab 

14-212211 Galata kulesi civarındaki Hasan Ağa ve 
Yazıcı çeşmelerinin bozulan suyollarının tamirat 
masrafina dair. 

Galata kulle kapusı nam mahallde Matbah-ı amire e
mini esbak Hasan Ağa çeşmesiyle harnınarn karşu
sında Yazıcı çeşmelerinün suyollarıyla mezkilr çeş
meler harab aldığından ta'mir ü tesviyesi bir kıt 'a  
suretle hitama reside olmış aldığından keşfi zımnın
da Ebniye hulefasından Hacı Tahir Efendi kulları ir
saliyle keşf ü mu 'ayene olmarak mikdar-ı mesarifini 
mübeyyin terkim olman keşf-i sani defteridür. -

Fi 9 Ra sene [ 1 ]267 [ 1 2  Ocak 1 85 1 ]  �_!f'Jf&;.t� -... (,�·�----
Birbirine muttasıl iki aded çeşmelerün üzerinde sak
fınun nısfı derece ta 'miriyle noksanı ilave o lınarak 
kiremid ferşi ve tarafeyninde mevcild kara saçağınun 
vechine Sinop poyralığından kuşaklama ile çatal 
zeytilndan kaplu kitabe-i saçak tecdidiyle üzerine 
yağlı boya talası : 

Sakf ta'miri : 
Tillen Arzen 
Hisab Hisab 
9 6 
Terbi'an 
His ab 
54 
7.5 
35 1 

Fi 
Guruş 

Tarafeynün teneke oluklı kitabe saçağı : 
Devren Arzen 
Hisab Hisab 
14 ı 
15  Fi 
210 Guruş 

Çeşme-i mezkilrlarun zank taşları harab aldığından 
feshiyle müceddeden mermerden zank taşları tecdi
di: 
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Kıta'at 
Ad ed 

2 

S emen 
400 Guruş 

AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Arzen 
His ab 
1 8  

Çeşme-i mezkfi larun birisinün teknesi olmadığın
dan seng-i merm rden bir aded çatma tekne tecdldi : 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
1 .5 ı 

S emen 
650 Guruş 

4 

Çeşme-i mezkfi n tekneleri tarafeynlerinde mevcfid 
varil taşlarıyla · zlemeleri harab aldığından feshiyle 
seng-i mermerd n varil taşlarıyla yüzlemelerinün 
tecdldi : 

Tfilen 
His ab 
4 
4 

Arzen 
His ab 
1 8  
1 8  

S emen 
500 Guruş 

V ril taşları 
y· zlemeleri 

Çeşme-i mezkfir arun vechlerinün merrnerieri ağart
ması ve sıvaların n tecdldi : 

Devren 
His ab 
1 5 .5 
Terbl'an 
His ab 
62 
5 Fı 
3 1 0  Guruş 

Çeşme-i mezkfirl run mevcfid hazlnesinün kapusı ü
zerinde olarak u 'fibet çekilmekde bulındı ğından 
vechi tarafında(? müceddeden kapu küşadıyla seng
i küfekiden çarçA e ma'a kilid ve bir aded timur ka
pu tecdldi : 
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Tôlen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 8  ı 

S emen 
300 Guruş 

Çeşme-i mezkurlarun bir adedine yularlı pirinç mus
luk ile hazinesine bir aded darb lülesi lülesil3 tecdidi: 
S emen 
100 Guruş 

Çeşme-i mezkurlarun mevcud mesleği harab oldı
ğından derunına seng-i mermerden tekne vaz 'ıyla 
kapusına seng-i küfekiden çarçube ve kilid ile timur 
kapak tecdidi: 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı ı 8  

Semen 
ı 50 Guruş 

Zikr olman meslekden çeşme-i mezkurlara gelince 
ba 'zı malıallerin ün kurşun borılan harab ol dığından 
müceddeden altı üzerine kurşun bon tecdidi : 

Kıta'at 
8 Aded 
32 Fı 
256 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
322 Guruş 

Cem'an yekün: 
3549 Guruş 

Berily-ı keşf-i ta 'mir-i mesarif-i çeşme-i Hasan Ağa 

Zikr olman çeşmenün tarafeyninde bulınan divarları
nun sıvaları ta 'miriyle üzerinde mefruş tuğlalarınun 
noksanı tekmiliyle tecdidi ve çeşme-i mezkur önün
de siper taşları harab aldığından müceddeden seng-i 

33 "lülesi" mükerrerdir. 

5 1  
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Siper taşıyla tabanı varil taşı tecdldi : 
Tlllen 
His ab Parmak 
2 10 
2 o 
ı o 

Terbl'an 
Hisab 
3 .5  
1 20 Fı 
420 Guruş 
Boyalı sac saçağı: 
Tlllen Arzen 
Hisab Hisab 
3 14 1 .5 

Terbl'an 
Hisab 
5 9 
"'-30"'--------·Fı 
160 Guruş 

( . . . ) 
Hi sa b 
17 
15  
18  

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1 83 Guruş 

( . . .  ) 
His ab 
4 
o 
o 

Siper taşı 
Tabanı 
Varili 

Çeşme-i mezkı1run tathlri tarafeyninde mevcı1d mes
lekden hazinesine gelince kurşun borılannun ba 'zıla
rı harab aldığından müceddeden altı üzerine kurşun 
bon tecdldi : 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Tı1len 
His ab 
48 

Bo n 
25 Aded 
32 Fı 
800 Guruş 

Cem'an yekfin: 
20 13 
0062.5 
1950.5 

Atık kurşun bahası 
Guruş 

Cem'an yekfin: 
3549 yazı cı çeşmesi mesarifi 
1950.5 Hasan Ağa çeşmesi mesarifi 
5499.5 Guruş 

Bir kıt 'a sfiret mikebince keşf-i evvel mesarifi : 
3773 Yazıcı çeşmesi 
2946 Hasan Ağa çeşmesi 
67 19 Guruş 

Keşf-i evveliyle sanisi beyninde görinen tenzlli :  
1220 Guruş 

Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i katib-i ab 
Bende-i nazır-ı ab 

14-212311 Ayvansaray 'daki Çınar çeşmesının bo
zulan suyolunun tamirat masrafina dair. 

Ayvansaray kurbında Atik Mustafa Paşa mahallesin
de kain Çınar çeşmesinün tarlkı harab oldığından 
ta 'mlr ü tecdldi bu def'a hitama reslde olmış aldığın
dan mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim olman 
keşf-i san! defteridüL 

Fı 28 Ra sene [ 1 ]267 [3 1 Ocak 1 85 1 ]  
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Çeşme-i mezkura cari ma-i leziz tarikı bi ' l-icab terk 
o lınarak Eğrikapu dahilinde A vcı Beğ mahallesinde 
Simidci sokağında kain mesleğinden bi ' l-ifraz mez
kur zokak başına varınca zebaneleri yedirme sargılı 
üzeri tuğla ve halis harcia harpuştalı müceddeden 
yarma olarak Arnabud künki ferşi : 

TUlen 
His ab 
56 

Künk 
140 Aded 
3 .5  Fı 
490 Guruş 

Zikr olınan zokak başından Eğrikapu caddesine va
rınca zebaneleri yedirme sargılı üzeri tuğla ve halis 
harcia harpuştalı müceddeden dört üzerine kurşun 
borı ferşi : 

Mahall-i mezkurdan Toprak zokak derilmnda Hacı 
İbrahim Ağa menzili önüne varınca müceddeden 
lağm küşadıyla derunına kezalik levazımat-ı mukte
ziyyesi tekmil olarak Arnabud künki ferşiyle üzerine 
müceddeden kapak ferşi : 

Lağm küşadı: 
TUlen Arzen 
Hisab Hisab 
10  2 
30 Fı 
300 Guruş 

Kapak ferşi : 
7 Aded 
7 .5 Fı 
52.5 Guruş 

Kadden 
His ab 
3 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Künki 
25 Aded 
3 .5 Fı 
87.5 Guruş 

Menzil-i mezkfir önünden Toprak zokak derfinıyla 
Kalafatcı Hacı All Ağa'nun menzili önüne varınca 
mevcfid ati'k lağmun kapakları ref' olınarak kezalik 
levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak müceddeden 
Arnabud künki ferşi : 

Tfilen 
His ab 
210 

Künki 
525 Aded 
3 .5 Fı 
1 837.5 Guruş 

Noksan kapağı: 
8 Aded 
7.5 Fı 
60 Guruş 

Zikr olınan menzil bağçesinden ittisalinde olan Örici 
Mehmed Ağa'nun kapusı önüne varınca müceddeden 
lağm küşadıyla derfinına kezalik levazımat-ı mukte
ziyyesi tekmil olarak Arnabud künki ferşiyle üzerine 
müceddeden kapak ferşi :  

Lağm küşadı: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
340 2 3 

3 Fı 
1020 Guruş 

Kapak ferşi : 
24 Aded 
7.5 Fı 
1 80 Guruş 

Künki 
85 Aded 
3 .5 Fı 
297.5 Guruş 
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Mezkfir Hacı Mehmed Ağa'nun menzili önünden a
şağı çeşme-i mezkfira varınca kezalik levazımat-ı 
mukteziyyesi tekmil olarak yarma hendek küşadıyla 
müceddeden Arnabud künki ferşi :  

Tfilen 
Hisab 
ı24 

Künk 
3 ıO Ad ed 
3 .5  Fı 
1085 Guruş 

Zikr olınan meslek seng-i küfekiden çarçfibe ve ti
mur kapak ile kilid tecdidi : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı ı 

S emen 
ı 50 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun üzerinde fersfide olan kaldırım 
tecdidi : 

Tfilen 
Hisab 
300 
0.5 
ı50 

Fı 
Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
736 Guruş 
Cem'an yekün: 
8096 
O ı 00 İhrac o lınan atik kurşun b ahası 
7996 
0203 Keşf-i sanisiyle mesarifi beyninde görinen 

fazlası 
7793 Guruş 

Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i katib-i rah-ı ab 
Bende-i nazır-ı ab 
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14-212411 İstavroz 'da Fıstıklı mahallesindeki Hacı 
Rukiye Hasene Hatun vakfına ait çeşmelerin bo
zulan suyollannın tamirat masrafına dair. 

Medine-i Üsküdar'da34 tabi ' İstavriz'de35 Fıstıklı nam 
mahallde vakı ' Hacce Rukiyye Hasene Hatfin'un 
vakfından olan iki aded çeşmelerün su yollarınun ta'
mir ü tecdidi bu esnada hitama reside olmış aldığın
dan keşf ü mu 'ayene olmarak mikdar-ı mesarifini 
mübeyyin terkim olman keşf-i sani defteridür. 

Fi 2 C sene [ 1 ]267 [5 Nisan 185 1 ]  

Fıstıklı mahallesinde mevcfid çeşmenün derfinına lö
kün kalay tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
5 3 

Terbi'an 
His ab 
27.5 
6 Fi 
165 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
5 4 6 

Zikr olman çeşmeden ilerüye varınca baca küşadıyla 
altı pulluk künklerinün top çekme ta 'miri: 

Tfilen 
His ab 
20 
ı Fi 
20 Guruş 

Mevkı '-i mezkfirdan yarma hendek ile Tepe karavul
hanesi haricinde birinci mesleğe varınca derfinı ka
laylı üzeri kır harpuştalı altı pulluk künkleri tebdiliy
le ma-i leziz tarikinun tecdidi: 

Tfilani 
His ab 
210 

Künki 

34 Üsküdar'a 
35 İstavroz'da 
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525 Aded 
5 Fı 
2625 Guruş 

Tarik-ı mezkfirda mevcfid sağir çeşme önüne mer
mer tekne vaz 'ı :  
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı 0.5 

S emen 
80 Guruş 

Derilm tarafeyni tuğladan moloz harcia divarlı üzeri 
mermer çarçfibe ve timur kapak ile birinci mesleği
nün inşası: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı 

S emen 
100 Guruş 
Zikr alınan meslekden tarikıyla yokuş başında ikinci 
taksim mesleğine vannca yarma hendek küşadıyla 
derilm kalaylı üzeri kır harpuştalı altı pulluk künk 
tecdidiyle ma-i leziz tankınun tanzimi : 

Tfilen 
His ab 
ı2o 

Künki 
300 Aded 
5 Fı 
ı500 Guruş 

Tarafeyni harcia divarlı üzeri seng-i siyahdan çarçfi
beli ve timur kapaklı ikinci taksim mesleğinün inşa
sı : 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı .5 ı .5 ı 

S emen 
ı50 Guruş 
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Osman Ağa bağçesi divan zirinde çeşmeye gelince 
derilm kalaylı üzeri kır harpuştalı altı pulluk künkle
rinün tebdili: 

Tfilen 
His ab 
7 1  

Künki 
175 Aded 
5 Fı 
875 Guruş 

Çeşmeye cari tarika bi ' l-icab altı üzerine kurşun bon 
keşidesi : 

Kıta'at 
5 Aded 
34 Fı 
170 Guruş 

Zikr olman sağir çeşmeye müstakıll zank taşıyla 
maslak ve tekne vaz' ı :  

Zank taşı : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
1 8  12  

S emen 
50 Guruş 
Teknesi: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
1 8  1 2  

S emen 
50 Guruş 

Mahall -i mezkfir haneinde lağm ağzına vannca yar
ma hendek ile derilm kalaylı üzeri kır harpuştalı altı 
pulluk künk ferşi : 

Tfilen 
His ab 
75 
5 Fı 
375 Guruş 
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Mandıra divan zahnnda evsaf-ı mezkfire üzre altı 
pulluk künk ferş olmarak tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
20 

Künki 
50 Aded 
5 Fı 
250 Guruş 

Hacı Yahya Efendi bağçesi önünden beğlik mandıra 
divan köşesine varınca mevzkı '-i mezkfir kesme bu
lındığından külünk ile bacalar küşadıyla umkı(?) 
lağm inşa olmarak derfinı altı pulluk ferşiyle lağm 
tankınun tanzimi: 

Üzeri kapak ferşiyle bacası: 
Kıta'at 
6 Aded 

Terbi'an 
His ab 
147 .5 
5 Fı 
742.5 Guruş 

Lağmı 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
120 1 .5  

Terbi'an 
His ab 
450 
5 Fı 
2250 Guruş 

Lağm derfinı : 
Tfilen 
His ab 
1 20 

Kadden 
His ab 
5 .5 

Kadden 
His ab 
2.5 
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Künki 
300 Aded 
5 Fı 
1 500 Guruş 

Seng-i moloz ile örme üzeri kapaklı bacası: 
Tfilen Kadden 
1 .5 5 .5  

S emen 
400 Guruş 

Mandıra demnından Tekye meydanına varınca ca be 
ca hacalar küşad alınarak altı pulluk künk tankınun 
top çekme ta'miri : 

Tı1len 
His ab 
1 10 
ı Fı 
1 10 Guruş 

Zikr olman mevkı 'dan ıskara mahalline gelince yar
ma hendek ile altı pulluk künklerinün tebdlliyle ma-i 
lez!z tankınun tanz!mi: 

Tı1len 
His ab 
60 

Künki 
1 50 Aded 
5 Fı 
750 Guruş 

Mahall-i mezkı1ra taş-ı ced!d harcia ıskara inşası: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
5 2 2 

Terb!'an 
His ab 
20 
25 Fı 
500 Guruş 

6 1  

14-2124/ld 
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Iskara mahallinden yarma hendek ile Kıt'acı(?) bağı 
köşesine varınca yarma hendek ile altı pulluk künk 
ferşi :  

Tfilanı 
His ab 
40 

Künki 
100 Aded 
5 Fı 
500 Guruş 

Mahall-i mezkfirdan bacalar küşadıyla kirizmeye va
rınca top çekme ta'm!ri : 

Tfilanı 
His ab 
120 
ı Fı 
120 Guruş 

Kirizme mevkı 'ından yarma hendek ile mahall-i 
mezkfira varınca altı pulluk künklerinün ta 'm!ri : 
Terb!'an 
Hisab 
1 10 
2.5 Fı 
275 Guruş 

Yine mahall-i mezkfirdan tarla hendeğine yarma 
hendek ile kezalik altı pulluk künklerinün ta 'm!ri : 

Tfilanı 
Hisab 
90 
2.5 Fı 
225 Guruş 

Bu malıallden bakla tarlası derfinıyla yarma hendek 
küşact olmarak dere içinde ceviz ağacına münteh! o
lınca altı pulluk künklerinün ta 'm!ri : 

Terb!'an 
His ab 
90 
2.5 Fı 
225 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 63 

Zikr olman mevkı 'a harcia seng-i moloz ıskara inşa
sı: 

14-2/24/le 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 2 2 

Terbi'an 
His ab 
12  
25 Fi 
300 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1430 Guruş 

Cem'an yekün: 
1 5737.5 
=00"'""1'-"'6=6=.5 __ Keşfeyn[de] gö[r]inen fazla 
1 557 1 .5  Guruş 

Keşf-i evveliyle sanisi beyninde görinen fazlası: 
1524 Guruş 

14-2124/lf 
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olman suyollarınun katfe-i mesarifi37 tesviyesi cem
'an on beş bin yedi yüz otuz yedi buçuk guruşa resi
de olarak zir-i yekı1nda cenahda gösterildiği vechile 
keşf-i evveliyle bi' l-muvazene bin beş yüz yiğirmi 
dört guruş tasarruf oldığı anlaşılmış olmağla icra-yı 
iktizası babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Bende-i a'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a'za 

Fı l l  C sene [ 1 ]267 [ 14  Nisan 1 85 1 ]  

Bende-i meclis-i Ebniye(?) 
Bende-i nazır-ı ab 
Bende-i mu'avin-i Ebniye 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a'za 
Bende-i katib-i ab 
Bende-i a'za 

14-2126/la 14-212611 Bahçeköy ve Belgrad köyündeki yedi a-

� �; IJibv-. . 
• , .. .J det su bendinin tamirat masrafına dair. 
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. · Beray-ı ta'mlr-i keşf-i bend-i Topuzlı der karye-i ......... , ........ 1 • �· . .... • • ' ır .-• .,.."'...U' • • • ' <'• · · ..,., .... "f�":":'� "-")��--�hi . � "'Y e;_ .... ,, (])..,;� Bağçe � -U�l,Y,h(u>_,., - • • "'� .......:A'-e��� 

_ 4 r> �� . ri I.AS' :_ '" · ,: • .  � _..-u ..if;, � � � � � :- -1t Bend-i mezkı1run derı1nı vechinün mermer kaplama-() ��.'o c . l� �: " • · "'  sınun imtizac malıallerine lökün ile derzi : -:-.- � • <: � • ., ��- � �" -. "' " ' "  �41 -.  " "' " .  (. -· ' ' 'h. Devren 
His ab 
82 

Terbi'an 

37 mesfuif-i 

Kadden 
His ab 
7 
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His ab 
574 
5 Fı 
2870 Guruş 

Bend-i mezkfirun sedd divarları üzerinde hareket it
miş kapaklarınun nısf derece noksan tekmiliyle der
zı : 

Devren 
His ab 
so 
1 5  Fı 
750 Guruş 

Arz en 
Hisab 
ı 

Bend-i mezkfirun taban bölmesinün mirdenebut(?) 
keşidesi: 

Tfilen 
His ab 
10  
ıso  
ı soo 

Fı 
Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 8  

Bend-i mezkfirun üzerinde kapak döşemesinün hora
sanlı derzi : 

Tfilen 
His ab 
82 
06 
06 
03 

Arz en 
His ab 
5 .5  
5 
5 
2 

Terbi'an 
His ab 
5 ı 7  
2 Fı 
ı034 Guruş 

Bu mahallde dolı savağı civarında yar mahallinün 
taş-ı cedid sedd divan tecdidi. 

Tfilen 
Hi sa b 
20 
06 

Arz en 
Hisab 
1 .5 
ı 

Kadden 
His ab 
5 Tanslfen 
2 

65 
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Terbi'an 
Hisab 
1 62 
30 Fı 
4860 Guruş 

Bend-i mezkurun ba 'zı bozuk malıallerine tuğla ba
tırmasıyla tarafeyninde koltuk divarlarına harcia ka
lem ve lökün kalayı tecdidi : 

Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
25 5 

Terbi'an 
His ab 
ı25 
20 Fı 
2500 Guruş 

Bend-i mezkfırun civarında tarik-ı su bölme bendine 
cereyan içün hendek hafriyyesi ve ba 'zı mahallerün 
kesmesi: 

Tfilen Arz en Kadden 
His ab Hi sa b Hi sa b 
ı68 ı ı 
3 Fı 
504 Guruş 

Mevcud sedd divarlarınun derz tecdidiyle badanası: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
ı 00 3 Tansifen 
020 ı 

Terbi'an 
His ab 
320 
2 Fı 
640 Guruş 

Bend-i mezkfirun iç tarafında merrnerden som kafa 
tahtası makamında sedd mahallinün hareket itmiş 
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taşlarınun feshiyle tahta lökün ile imHi ve kined-i ze
bfine ile rabtını38: 

Tfilen Arz en 
His ab His ab 
82 ı 
50 Fi 
4100 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi :  
1 876 Guruş 

Cem'an yekün: 
30634 Guruş 

Beray-ı keşf-i ta'mir-i Bend-i cedid der karye-i 
mezkftr 

Bend-i mezkürun vechinün lökün derz tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
1 14 
024 

Arzen 
His ab 
13 .5 Tansifen 
06 

Terbi'an 
His ab 
1683 
5 Fi 
84 15  Guruş 

Bend-i mezkürun üzerinde döşemesinün ca be ca 
lökün derzi : 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
127 8 

Terbi'an 
His ab 
1016  
3 Fi 
3048 Guruş 

38 rabtı 

67 
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Bend-i mezkfirun koltuk dlvarlarına harcia kalem ve 
lökün kalayı tecdldi : 

Devren 
His ab 
35 

Terbl'an 
His ab 
70 
ı5  Fi 
ı050 Guruş 

Kadden 
His ab 
2 

Taş-ı cedld mevcfid sedd divan tecdldi : 

Terbl'an 
His ab 
ı 5o 
ı 5  Fi 
2250 Guruş 
Mevcfid sedd dlvarlarınun derz ta'mlriyle bi'l-cümle 
badana talası: 

Terbl'an 
His ab 
22 ı5  
ı Fi 
22ı 5  Guruş 

Bend-i mezkfirun civannda hendek hafriyyesi: 

Tfilen Arz en Kadden 
His ab His ab His ab 
325 ı ı 
2 Fi 
650 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
ı762 Guruş 

Cem'an yekün: 
ı9390 Guruş 

Beray-ı keşf-i ta'mlr-i Valide bendi der karye-i 
mezkfir 

Bend-i mezkfirun iç ve dış taraflarınun imtizac ma
hallerine lökün derzi : 
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Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
124 4 İç tarafınun 

Dış tarafınun 090 3 

Terbl'an 
Hi sa b 
766 
5 Fi 
3830 Guruş 
Bend-i mezkfirun üzerinde hareket itmiş döşemeleri
nün ba 'zı hareket itmiş taşları tahtına harcia batırma 
ve imtizac malıallerine lökün derzi: 

Arz en 
His ab 
06 

Tfilen 
Hisab 
94 
14 10 Tanslfen 
Terbl'an 
His ab 
704 
7 Fi 
4928 Guruş 

Bend-i mezkfirun önünde taş-ı cedld tarlkınun dlvar 
tecdldi ve zahrına turab imlası : 

Divan: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
9 ı 

Terbl'an 
His ab 
1 8  
30 Fi 
540 Guruş 

Kadden 
His ab 
2 

Zahrınun turabı: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
9 9 6 

Terbl'an 
His ab 
324 
ı Fi 
324 Guruş 

69 
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Kasr-ı hümayı1n önünde mevcfid sedd divarına harc
la kalem ve lökün kalayı: 

Devren 
His ab 
14 

Terbi'an 
His ab 
2 1  
10  Fı 
210  Guruş 

Kadden 
His ab 
1 .5 

14-2/26/le Kasr-ı hümayı1n zahrına seylden vikiiye içün diğer 
temel inşası: 

Devren 
Hisab 
22 

Terbi'an 
His ab 
4 
=25::::___Fı 
100 Guruş 

Arz en 
His ab 
12  

Kadden 
His ab 
1 8  

Bend-i mezkfirun bir başında mevcfid divarun tara
feynine Arnabud derzi: 

Kadden 

�-r:-· . · ,  . �.,. 

Tfilen 
His ab 
15  

Hisab 
1 .5 

� ı... ., �....., ..:-""ıı'  . . . . • c-. ..... ' OL • . 

1 2  2 

----:_. �,.,..;:ı, · · Terbi' an -------.& . "".v.J J U.,�· , . 
--j - �·· . H' Ab · --- ·""''��� .... . .  ısa 

----....:...-�-""--:- 26.5  
.. � -.... ..�,jç 

'f.lri.AJ .. \ ........ � ..!o..1 __ Fı 
1.. "ı. 26.5 Guruş l.f 4: • ...._� 

-;;r.-� · (: ( .. "\ .  
Mevcfid sedd divannun vechine Arnabud derzi : 

·Tfilen 
His ab 
13  
1 8  
34 
17  

Arz en 
His ab 
2 
3 .5 
4 
2 
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Terbi'an 
His ab 
359 
ı Fı 
359 Guruş 
Bend-i mezkfirun önünde savak suyınun lağmına vi
rilmek içün mevcfid sedd divan üzerinde noksan ka
pak ilavesiyle harcia batırma ve derzi :  

Tfilen 
His ab 
70 
70 
22 
08 

Arz en 
His ab 
2 
ı 
ı 
ı 

Terbi 'an 
His ab 
240 
10 Fı 
2400 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1 27 1  Guruş 

Cem'an yekfin: 
1 3988.5 Guruş 

Beray-ı keşf-i ta'mlr-i Bend-i keblr der civar-ı 
Belgrad 

Bend-i mezkfirun vechinde imtizac malıallerine lö
kün derzi : 

Tfilen 
Hi sa b 
84 
30 

Arz en 
His ab 
4.5 
4 Koltuk 

Terbi 'an 
His ab 
498 
5 Fı 
2490 Guruş 

7 1  
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Bend-i rnezkurun üzerinde döşemelerinün imtizac 
mahalleri ne horasanlı derzi :  

Tlılen Arzen 
Hisab Hisab 
87 7 .5 
Terbi'an 
His ab 
652 
2 Fı 
ı 304 Guruş 

Bend-i rnezkurun hendek ıskarasınun ba'zı hareket 
itmiş kapak döşernelerinün harcia batırma ve on a
ded noksan kapak ilavesiyle derzi ve bir tarafında 
taş-� cedid halis harcia sedd divannun inşası: 
Hendek ıskarasınun noksan kapağıyla derzi : 

Tlılen Arzen 
Hisab Hisab 
50 3 

Terbi' an 
His ab 
ı 5o 
ıo  Fı 
ı 500 Guruş 

Taş-ı cedid divan: 
Tlılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
27 ı ı 

Terbi'an 
His ab 
27 
30 Fı 
8 ı O  Guruş 

Nakliyye ve harnmaliyyesi: 
6 ıO  Guruş 

Cem' an ye klın: 
67 1 5  Guruş 
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Beray-ı keşf-i ta'mir-i Ayvat bendi der civar-ı 
mezkfir 

Bend-i mezkfirun vechinün imtizac mahallerinün lö
kün derzi: 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
75 4.5 
15  3 .5  Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
375 
5 Fı 
1875 Guruş 

Bend-i mezkfirun koltuk divarları veebine harcia ka
lem ve lökün kalay: 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
45 1 .5 

Terbi'an 
67. 5 
1 5  Fı 
1012.5 Guruş 

Bend-i mezkürun üzerinde döşemesinün imtizac ma
hallerine horasanlı derz tecdidi: 

Tfilen 
His ab 
75 
03 
03 
05 
20 

Arz en 
His ab 
7 
6 
6 
7 
3 

Terbi'an 
His ab 
656 
2 Fı 
1 3 12 Guruş 

Mermerden noksan yire çul(?) vaz ' ı :  

73 
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Kıta'at 
2 Aded 
150 Fı 
300 Guruş 

Savak korkuluklarınun taş-ı mevcud kined ile ma
hallerine vaz 'ı :  
S emen 
1 50 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
465 Guruş 

Cem'an yekfin: 
5 1 14.5 Guruş 

14-2126/lh Beray-ı keşf-i ta'mlr-i bend-i Kirazlı der civar-ı 
mezkfir 

;j.a-� ef#'�+--�ç .. ,t;.:: ��;��.:,;�ı� Bend-i mezkfirun vechi zahrınun koltuk divan vec-
...______..s' � "'-!t� ,_. .. " � . · J hi nde imtiza[ c] malıallerine lökün derzi: 

. •  _e, � � � '-'\ � <ı. "\ E;  � :._ � ·J; 'ç � (:- . •  Tfilen Arzen ( . . . ) 
7"' ..s.:s_-: --;;> �-- Hisab Hisab 

\_ •  D , ,  Ç 0 63 4 
30 4 

���,;.,.;� � ,�...:;, .  
L'- --- -� "" ı.:r ...... · . T bA' ·"' ."" "'':""' "! er ı an 

--=c:; Hisab 

. --·· 

405 
5 Fı 
2025 Guruş 

06 
12  

Bend-i mezkfira h!fesiyle(?) sedd mahallerinün hora
sanlı derzi tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
1 6  
06 
25 

Arz en 
Hisab 
9 
3 .5 
1 .5 

Terbi'an 
Hisab 
202.5 
2 Fı 
405 Guruş 
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Önünde ıskarasınun fersfide almış kapaklarınun ki
nedile rabtı : 

Semen 
250 Guruş 
Bend-i mezkfirun münhedim almış sedd d1varlarınun 
taş ilavesiyle tecd1di ve mevcfidınun hareket itmiş 
kapaklarınun malıallerine vaz ' ı :  

Döşeme d1var tecd1di : 
Terb1'an 
His ab 
070 
20 Fı 
1400 Guruş 

Rub ' derece kapak ilavesiyle kapaklarınun vaz ' ı  ma
'adasınun derzi : 
Devren Arzen 
Hisab Hisab 
220 O l  
1[0] Fı 
2200 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
628 Guruş 

Cem ' an yekfin: 
6907 .5 Guruş 

Beray-ı keşf-i ta'mir-i bend-i Topuzlı der civar-ı 
mezkür 

Bend-i mezkfirun savak döşemeleri hareket itmiş ol
dığından feshiyle harcia batırmasını ve kined ile rab
tı : 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
5 4 

Terb1'an 
His ab 
20 
1 5  Fı 
300 Guruş 

75 
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Bend-i mezkürun taban lülesi tarikınun lökün derzi : 

Terbi 'an 
His ab 
50 
5 Fı 
250 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
55 Guruş 

Cem'an yekün: 
605 Guruş 

Cem'an yekün: 
73355 
00800 Görinen fazlası 
72555 Guruş 

Bağçe ve Belgrad karyelerinde vakı ' yedi aded ben
dün muhtac-ı ta 'mir olan mahalleri virilen bir kıt 'a 
ilm ü haber mücebince ta 'mir ü tesviye o lınarak hi
tama reside oldığını beyanile mesarif-i vakı 'asınun 
i ' tası husüsı su nazırı izzetlü beğefendi tarafından ba 
takrir inha olınmış olmağla sadır olan ferman-ı sami
lerine imtisalen meclis-i acizanemüz a 'zasından Ra
şid Efendi ile Su meclis a ' zasından Hasan ve İbra
him efendiler bendeleri irsaliyle bi ' t-tedkik keşf ü 
mu ' ayene itdirilerek kaleme alınan işbu keşf-i s ani 
defterinde muharrer esamisi zirlerine rayic-i vakte 
tatbikan meclisce fiat vaz ' ıyla his ab olındığı üzre 
mezkür bendierün kaffe-i mesarif-i tesviyesi gayr-i 
ez fazla cem'an yetmiş iki bin beş yüz elli beş guru

� "' şa reside oldığı anlaşılmış olmağla icra-yı iktizası 
�· 'tb, babında 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 
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Bende-i meclis-i Ebniye(?) 
Bende-i nazır-ı ab 
Bende-i mu 'avin 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
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Bende-i a'za 
Bende-i katib-i rah-ı ab 

14-2/29/1 Üsküdar'da Tekke kapısı mevkiindeki 14-2129/la 
çe�melerin bozulan suyollarının tamirat masrafına .V � •  f'����)��;J�c'?'�'J �(�-·��·,.ı-;.ı:,�� 

daır. �;.,.J> 4<-�--� N/.;-y�A:-J(;"',_,p ı: �cr_.,...u�_.,-j : M� ı .r_.v t ,w "'-,ı.ı -"" · '  · . ...:.: • . . . • . . MJ• ,..., . ....... .... , ........ _ 4)... , � ..  
Medine-i Üsküdar'da Tekye kapusı nam mahallde �;;Jti-:��._;�� ..... H....:.wL...,,� .... . r ��� . :�...JJ I�.JI � • � ·  • � <"�lt.D I  • 

vakı ' ÜÇ aded çeşmenün ma-i lezlz tarikları harab ol- u<>� • • � 
mış olmağla ta'mlr ü tecdldi husilsı ba silret me'mil-
rına havale olmarak bu def'a reslde-i hüsn ü39 tekmil q_,;.ı,;�:,.t.·1,ı., .. �:. lJ·u...:.. :.ı:- . 
o.lmış oldı

_
ğından �eşfiyç

_
ü� Eb niye h�le

A
f�sından Ra- J.l'.... :}_;->.....,, .,:;�t?.J .,.J/,·�j. ;:;_i�:'.l ;:-- �;ı_f:.��:,JJ 

şıd Efendı ve erbab-ı mıyah kulları ırsalıyle mahal- - "!'��'"':""A:',.,....., ..-.� ;�;.ı�...;;_.bc.J' r<t'�,�� ... � ...... J'.:; 
linde ahalisinden tahkık olmarak bi' l-mu 'ayene ya-�..,uo . .  _ 

· · ' · �� .... �,...,�,.:. .... . 
pıldığı vechile kaleme alınan keşf-i sani defteridür. ·�- ::sz:: ..A�.::f'' "-�:-:.,_...:;, �:�;..,..;_,;_,, W::. 
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\ '\1; � �- '"t' �-

Zikr olman çeşmelerinün Solak Sinan mahallesinde 
Tekye kapusında terazilya varınca zikr olman terazil
yı mezkilrdan Dorbalı All mahallesinde diğer terazil
ya gelince tarik-ı mezkilrlarda mefrüş olan beş ve al-
tı üzerine· kurşun borılan muhtac-ı ta 'mir bulındığın-
dan yarma hendek ile ta 'mir ile tecdldi: 

Beş üzerine borı ta 'mlri : 
Tfilanı 
His ab 
250 
4 Fı 
1000 Guruş 

Beş üzerine borı tecdldi: 
Tülanl 
His ab 
1 8  
34 Fı 
612  Guruş 

Altı üzerine borı tecdldi : 
Kıta'at 
6 Aded 
32 Fı 
192 Guruş 

39 reslde-i hüsn-i 
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Kaldırım ta 'mlri : 
Terbl'an 
His ab 
375 
ı Fı 
375 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi :  
2 ı 7  Guruş 

Cem'an yekün: 
2396 Guruş 

Tarik-ı mezkı1rlarun menba'ından Tekye kapusında 
terazı1ya kadar muhtac-ı ta 'mlr olan mahallerinün bu 
def'a mu 'ayene olmdığı vechile dahil-i keşf olup 
şimdilik lüzı1mı olmayarak terk olman mahalleriyle 
dahil ve haric-i ez sı1ret yapılan mahallerinün mesa
rifi : 

Devletlü Sellm Beğefendi hazretlerinün diğer bağı 
blkar odası ittisalinde tarik-ı mezkı1rda ma-i lezlz ba
casınun derı1nında tahte' l-arz ikinci bacaya gelince 
memlı1 olmış lağmınun tahliyesi: 

Tı11en Arzen Kadden 
His ab His ab His ab 
3 ı ı 
3 Fı 
9 Guruş 

İkinci hacasınun dolab ile tahliyesi : 

Tı1len Arzen Kadden 
His ab His ab His ab 
1 .5 1 .5 ı 5  

ı o 
05 

Terbl'an 
Hisab Parmak 
l l  6 
3 Fı 
33 Guruş 

Boş 

[Der kenar] Şimdilik lüzı1mı olmayarak terk olınmış 
idüği . 
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Zikr olman baca derfinından tahte' l-arz Dörtyol ağ
zında üçünci bacaya varınca memlfi ve mesdfid ol
mış lağmınun tahliyesi :  

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
100 ı 
3 Fi =---

30[0] Guruş 

Kadden 
Hisab 
ı 

[Derkenar] Bu dahi . 

Baca-i mezkfir ilerüsinde tarik-ı mezkfirun savak ağ-
zında seylden lağm-ı mezkfir zeminine mürtefi ' kal- 4lı.i.Ji, .ı. • . • • 

. ...-;<.eıo-� ... .-::: • � mış olmağla derfinınun tahliyesiyle tarafeyn dlvarla- -i;,;.j"::ı:::t:u�...;vZ' : · 
rından altı parmak fesh olmarak üzerine harcile ka- -?:...r�;; ... ,.,;�, �: .. • • :.-<' 
paklarınun ferşi : � · �� �· Tfilanl 
Hi sa b 
12 
5 Fi =---

60 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi . 
Yağlıkcı ayazması haricinde mu 'attal çeşme ittisa
linde dördünci mesleğe gelince hendek küşadıyla 
ma-i lezlz tarikınun Arnabud künklerinün tecdldi: 

Tfilanl 
His ab 
40 

Künki 
100 
3 .5 
350 

Ad ed 
Fi 
Guruş 

[Der kenar] Haric. 
Solak Sinan çeşmesi üzerinde rub' derece sakfınun 
ta 'mlriyle kiremi di takllbi ve noksanı tekmiliyle bir 
tarafından tuğladan saçak inşasıyla vechine badana 
talası: 

Tfilen Aı::zen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
7.5 5 4.5 

79 
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Terbi'an 
His ab 
37 
7.5 Fı 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

28 1 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 
Mahall-i mezkı1rda mevcı1d meslek ağzına timur ka
pak ve kilid vaz'ı :  
S emen 
25 Guruş 

[Derkenar] Haric. 
Dorbalı(?) Ali çeşmesine nühas kalaylı taş40 ve zen
cir ma'a kilid ile vaz'ı :  
S emen 
50 Guruş 

[Der kenar] Haric. 
Zikr olman çeşmeye bir vukıyyelik nühas maslak ve 
timur yular ile vaz'ı :  
S emen 
345 Guruş 

[Der kenar] Haric. 
Küçük terazı1 haricine beş üzerine bon vaz 'ı :  

Kıta'at 
2 Aded 
34 Fı 
68 Guruş 

Bu malıall ilerüsinde beş üzerine bon ta 'miri: 

Tı1lani 
His ab 
10  
4 Fı 
40 Guruş 

Kıbtiyan mahallesinde menzilleri önünde mevcı1d 
meslek açık(?) olmağla mazarratdan salim olmak üz
re tuğladan mürtefi ' inşasıyla mevcı1d çarçı1besi üze
rine vaz'ı :  
S emen 
30 Guruş 

40 tas 
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Ta'mlri : 
Tfilen 
Hi sa b 
300 
1 .5 
450 

Fı 
Guruş 

Tecdldi : 
Tfilen 
His ab 
40 

Künk 
100 
3 .5 
350 

Ade d 
Fı 
Guruş 

Terk olman mahalli 
Yapılmış olan 

200 Guruş 
250 Guruş 

Hacı Hasan Ağa bağı derı1nında dokuzuncı meslek
den ma-i lezlz tarikı yatak aldığından Ermeni maşat
lığıköşesi haricinde araba i 'mal idi ci dükkanı önün
de on birinci mesleğe gelince tarlkun künkleri fes
hiyle zebaneleri yedirme sargılı üzerieri kır harpuş
talı Arnabud künki ferşi: 

Tfilanl 
His ab 
230 

Künki 
575 Aded 
4 Fı 
2300 Guruş 

Hayratlık kabristanı üst başında muhafaza divan ö
nünde tarlk-ı mezkı1run üç yol ağzına varınca hen
dek küşadıyla ma-i lezlz tarıkınun künkleri fesh alı
narak derı1nı kalaylı üzeri kır harpuştalı Arnabud 
künki ferşi : 

8 1  

14-2129/ld 
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Tfılani 
His ab 
60 

Künki 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞİF DEFTERi 

ı50 Aded 
3.5 Fi 
525 Guruş 

On birinci meslekden Hayratlık kabristanı önünde 
tarik-ı mezkfirda inşa olman mesleğe gelince ca be 
ca Arnabud künklerinün ta 'miri : 

Terbi 'an 
Hisab 
35 
1 .5 Fi 
52.5 Guruş 

Ermeni mektebi zokağı köşesinden üç yol ağzından 
terk olman çukurlarun önünde tarik-ı mezkfirda inşa 
olman mesleğe gelince derfinı lökün kalaylı üzeri kır 
harpuştalı Amahud künki keşidesi: 

Tfılani 
His ab 
ı60 
040 Terk olman çukurlarun 
ı20 
3 .5 Fi 
420 Guruş 

Tarik-ı mezkfira tarafeyni divarlı üzeri kapak ferşli 
meslek inşası: 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı 

S emen 
50 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyyesi : 
45 ı Guruş Dahil 
ıo5 Guruş Haric 

Cem'an yekün: 
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8545 LüzOmı olmayarak 
ı ı 26 Terk olman mahalleri 
74 ı9 Guruş 

Dahil-i sOret mesarifi :  
6263 Guruş 

LüzGmına mebni haric-i ez sOret yapılmış olan ma
hal lerinün mesarifi :  
ı 156 Guruş 
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14-2/30/1 Maviova kemerinin tamirat masrafına 
dair. 14-2/30/la 

�ı:-= ı.,..;:ı; ... �,.,J.).{AI_,.JI4�j;'1 .-h • � ::0_, · ·� ,_ . _, ., , \ . ı:_ h . ....,._�__, � ... -....... , .. D ' �d t' � � K k t �k d .,_,. p.J'"11 rJ;,;,o. �4" ,. . <2ı' • ·  , . .  • • · 
• er-sa a e e can ır çeşme su yın un ana arı ın a ':.:.ıi5i . . . . . ;,.ı Qo ı ........ �..,�� ... �.)'..;.c "" ·ı,u... ;.6.-

1 k ı d t k� f' d � . � s ı 1 • Y'�JI ı»fr:'.;f, (!.t..- ,..:.., � . • • "" . , : o an emer er en cenne -me an ır evs-aşıyan u - v.,.��tllb 4 . . . . . ... � ........ _,,, �� ... , <"!..tv' ��� .. ..  .:,:.. 
tan Süleyman Han aleyhi ' r-rahmetü ve'l-gufran haz- 0� .. .; P;,.�.l..; ��-��' ClA:.JJ-".;ç.V,-.....,,.,,..J*I'�d.;.ı;.,.;. 
retleri n ün inşa-gerdesi bulınan Maviova kemeri ha- · � � :.u • • t�,J�� � ;��_,ı ...,..t,�1 ('!1..., :. • • �-e-. ""'-""..Jt.lı,'ciif 'l;j • • . 

• 

"' ""'  �.).J) 
rab ve mail-i inhidam olup üzerinden cereyan iden '� ( 1/.,/"':"!� .. ııe,,� ,e. � �  !:·/ 
suyun ekserisi telef olmakda o ldığından ta 'mir ü tes- . . . . 
viyesi ba S0ret SU nazırı izzetlü beğefendiye havale�C?.;:,,,.�ı�,_,

.
-'�d.:.H ,.,t.,( 

ve matlOb vechile ta 'mir ü tecdidi bu def'a hitami ��AJ.��··�fH�;t6) c:ıi:,A:ı;.; 
reside almış o ldığından meclis-i acizanemüzden ma- �· � ... , .. �' ,,.,..,; 
hall-i mezkOra vanlup keşf ü misaha birle mikdar-ı .i;ı.ı. ...ı.!v · 

mesarifini mübeyyin terkım olman keşf-i sanı def- � ��ı\· 
teridür. � � . . <<A · ·  
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Seren elvalımdan tahtı iskele ile rabtlı derfinı kala
fatlı ariyet oluk keşidesi :  

TOlen Kadden Aded(?) 
His ab Hisab 
380 2 6 
60 Fı 
22800 Guruş 

Kemer-i mezkOr balasında mevcOd su lağmı derO
nında kayganlarınun noksan kapakları tekmiliyle 
bi' l-cümle lökün ve yedirme ile derOnlarınun tanzi
mı : 

TOlen Devren 
Hisab Hisab 
380 3 

. , __,  
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Terbi'an 
Hisab 
1 140 
20 Fı 
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22800 Guruş 

Kemer-i mezkı1r balasında harpuştasinün kapakları
nun noksanı tekmiliyle ma'adasınun derzleri tecdidi: 

Arz en 
His ab 
5 

Terbi'an 
His ab 
1900 
1 5  Fı 

. 28500 Guruş 

Kemer-i mezkfirun balasında harpuşta zirine kafa 
tahtasına inince so m yüzlernesi n ün rub ' derece so m 
yüzlernesi tecdidi : 

Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
370 ı 2 
370 Diğer tarafı 

Terbi'an 
His ab 
1480 
30 Fı 
44400 Guruş 

Tarik-ı mezkı1run tarafeynlerine nısf derece kaygan
lar üzerine horasanlı harcia derz vaz ' ı :  

Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
380 2.5 

Terbi'an 
His ab 
950 
5 Fı 
4750 Guruş 
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Üç çeşm kemerler tarafeynlerine som ayaklannun 
cedid taşdan yüzleme inşası : 

Kıta'at Beheri 
Tfilen Arz en Kadden 

Ade d Hisab His ab His ab 
2 2 0.5 ı5 
2 3 o ı 8  
ı 4 o 06 
2 2 o ı 5  
2 3 o ı 8  
ı 2 o 07 
ı ı o 02 
ı 4 o 06 

Terbi'an 
400 
ı20 Fı 
48000 Guruş 

Kemer-i mezkı1run iki kat som çeşmlerinün ba'zan 
dökülmiş taşlan cedid taşı ilavesiyle vaz ' ı :  

Kıta'at 

Ad ed 
4 
2 

Terbi'an 
Hisab 
54 
30 Fı 
ı620 Guruş 

Be h eri 
Devren Arz en 
His ab His ab 
9 ı 
6 ı 

Kemer-i mezkı1run som sülüs payelerinün cedid taş
dan yüzlernesi tecdidi : 

Kıta'at Be h eri 
Tı1len Arz en Kadden 

Ade d His ab His ab His ab 
6 2 0.5 ı 5  
6 3 o ı 8  
4 3 o ı 5  

Terbi'an 

85 
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His ab 
684 
ı 20 Fi 
82080 Guruş 

Kemer-i mezkı1r vechinde döşeme som yüzleme tec
di'di : 

Terbi''an 
Hisab 
65 
ı20 Fi 
7800 Guruş 

Kağıdhane tarafında dökülmiş som yüzlemelerinün 
taş-ı cedid somlarun tecdidi : 

Terbi'an 
His ab 
322 
ı20 Fi 
38640 Guruş 

Kemer-i mezkı1r tarafe[y]niyle derilmnda tarik ma
hallerine ve çeşmler derunlarında ca be ca derz vaz
' ıyla bi' l-cümle badanası: 

Tı1len Kadden 
Hisab His ab 
ı60 45 
1 30 22.5 
090 22.5 

Terbi''an 
His ab 
ı 2 ı 5o 
5 Fi 
60750 Guruş 

Kemer-i mezkı1r derilmnda ba ' zan noksan basamak 
tekmiliyle bi'l-cümle derz ta'miri : 

Kıta'at Tı1len Arz en 
Ade d His ab H isa b ( . . .  ) 
ı 4 ı 6 
ı o ı 6 
ı 4 ı 6 
ı o ı 6 
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Terb'i'an 
His ab 
60 
10 Fi 
600 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
72548 Guruş 

Cem'an yekün:  
435288 Guruş 

Dahil-i sureti : 
450000 Guruş 

Zira' ın dan tenzili : 
14712  Guruş 
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Der-sa'adet'e cari Kırkçeşme suyınun ana tarikında 14-2130/ld 
olan kemerlerden Mavıova kemeri muhtac-ı ta'mirj1_.:;, . 
o ldığından virilen mübaşeret sureti ffi"UCebince ta 'ınir �;f'J../.,_,J.Jv;J,�,oJJIJI #..:..iı..),ı.' � ,' • .. . ı d - b � j � �b . � � • _,.IM? (.r'.}4J &� r--: • 1 �.....:"4V ..s,.. LA;Ja.,._. u tesvıye o ın ıgı eyanıy a ıca ınun ıcrası su nazırı ��/· ,_. · . . . . ' . .  ':�,.�_,...,.;·�, . · .  �-' v'e · 'r'fb..• • ....-.-tt .- · . 

izzetlü beğefendinün nezaret-i behiyye-i Evkaf-ı �i �!,;_,, eı:� ":' ... � ... :':"�.i�j� ; "'��-:-.1 
hümayundan havftle buyurılan bir kıt 'a  takririnde eti.:Y_,...;ı., �· ·r-ı.::� ....... �!�� -� -'J�.?. ......... 4i><U.:.:.;, 
inhfı ve mezkGr kemer keşfi mucebince metanet ü e:w;.J·_,.:.: 1) • •  �;,.e,..,.'.-wc.i,, ��1'-�.�....:ı.;.�� rtı! . .......... �_,.� . . • ./;.ıt,; • • • • • •  � 
sıyanetile ta'mir ü tesviye alınmış ınıdur ne vechile .ı...;_,..;,.�·� . . . _,��<!�'r6.,. . . "'-"..N.,J#u�..-

ıd - b · ı · k Eb . S ı · . 
f 

.-.,.r � . . . ..-"""Wı(r(.r'.; . •  � • . ' J yapı ıgı ı ınme üzre nıye ve u mec ısı tara - .��.Jdı:'..D-- •· . .-,.:..�.,.:.;,!..;.ı..ı: • • .,_.:.J_,,.....ıct'{.) ı d ' � ı • � ı •  ı b h ' dk71• A '--' 4e- r.>J; ,..to;,)..-.J WJ • 0 c--v Vi 0 0 0 J j  arın an me mur ar ırsa ı y  e er vee - ı  te .IK. yegan c:;:.;;� � ... ,ti·� 'h....,�;;_,, • · ..... ....4i_,,ı.; • . 

yegan m�'ayene ve �eJf:i e�v;liyle tatbik olmarak a�-''�-t!"<;.;���""'��-l41_,.��Jı : .�"'.L:
keyfiyyetı ber veeh-ı ızah ı ' lam olmması muhrec �,!.,.� _.� • B_,ç;,cz..t:;, · ����- 4i:J;;_.;w 

A � d k � d b � ' bA ı kd � O CO'_,_.., ,;. 0 

.-J...c'ıat....::, ..;,J,_ O ruznamçe er enarın a eyan ve ın a o ınma an • · ..r..,N, • • • �..A1';� · · . , :_,jj • ":' .... �'-' 
naşi meclis-i acizanemüzden Su meclisi tarafından ' . .... ,_...,...:�....:ı..:. . �� ...... ,., :.�:<2-'� .. � : 
mahsus me'mürlar irsaliyle mu 'ayene ve keşf-i ev- · 

· � �yı ıc:-�db.v: '"'-:':"�eı"f,.o � 
veliyle tatbik ve mukabele olmarak kaleme alınan ,�..,...��'b· ;.�_,4�� .... :· �J...ı.11 
işbu keşf-i sanı defterinde muharrer esamisi zirlerine ...,,,ll;-�,�1 �) J;.;; 
keşf-i evveli mücebince fiat vaz' ve hisab olındukda �.w, �� 
mezkür kemerün mesarif-i ta 'mlriyyesi dört yük o-
tuz beş bin iki yüz seksen sekiz guruşa reside olup 
keşf-i evveliyle muvazenesinde on dört bin yedi yüz 
on iki guruş noksanı görinüp bu dahi mikdar-ı zi-
ra' ınun tenezzül itmesinden neş 'et eylediği ve zikr 
o lınan kemer kemal-i metanet ü resanet üzre ta 'mir ü 
tesviye kılındığı anlaşılmış olmağla ol babda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 27 Ra sene [ 1 ]268 [20 Ocak 1 852] 
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14-2132/la 14-213211 Tophane 'de Karadut, Sakabaşı ve Cihan-

,.JI�� '-!��.-b· �16 e.;,)c'!J· : . . gir mahallelerinde ki çeşmelerin bozulan suyolları-
�"'ıo,:,_�.�ıt/"'.;:,ı�;,�.J ' � • .. !:!� u-ı;ıı.._, ��;J, •)���--� . .  ,:., .. nın tamirat masrafina dair. ' . "" r'WI,I1J.Ji Lo .� • 

• 
'""" ' ' ":""' 

� • . • "t;;ll>' fl'..ı<.Jo� � ... . • . :t.CJ üı ı:'  .il4e;;_; _;. ����Tophane-i amire'de Karadut ve Sakabaşı ve Cihangir 
· mahallelerinde kain üç aded çeşmelerinün suyolları 

� � � �;,.._ ��.ı4 ,,; ��"' . .. . harab o ldığından ta 'mir ü tecdidi husı1sı bu def' a 
.'r. �..;..ı,�,t-' �-,ı.ı .... �·..;....+ . fJJJ r ı�.:/.n ��,.;,: hitama reside olmış aldığından keşf ve mu'ayene o-. o�,IJ.b..,J 0 0 0 J JU .� eJ....ıt..g/1 O 0 

O .-:-' ı  ak 'kdA A 'fi ' b 0 k ı , 6--.-.Jt l:.:�,i ;JJ� , • • • • J'..-.J.J,..J :. !,;  � mar mı ar-ı mesan ını mü eyyın ter ım o ınan , P q,.,.,� , � . . � 'Ji
k f . A A d f 'd"  

14-2/32/lb 

•c<jv'J� 
�·· 

w .. wri.-�4iJ; �;�ottb JJ; eş -ı sanı e ten ur. 

' - �,.; :S.�� Fi selh-i Ra sene [ 1 ]268 [23 Ocak 1 852] 

Sirkeci mescid-i şerifinün önünde olan mesleğinden 
Karadut mahallesinde çeşme ittisalinde olan tera
zı1ya vannca tarik-ı mezkı1run harab olmış kurşun 
borılan fesh olmarak tahtı yasdıklı zebaneleri ye
dirme sargılı üzeri tuğladan harpuştalı üzerine mü
ceddeden kurşun borı ferşi: 

Dört üzerine kurşun bon ferşi : 
Kıta'at 
233 Aded 
55 Fi 
128 1 5  Guruş 

Cüz'i  taş ilavesiyle kaldırım tecdidi: 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
426 2 

Terbi'an 
His ab 
852 
1 .5 Fi 
1278 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1409 Guruş 
Cem' an yekün: 
15502 
00750 Atik borılan nehası41 
14752 
00029 Mesarifiyle keşfi beyninde görinen tenzili 
14723 Guruş 

41 balıası 
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Gülşeni tekyesi ittisalinde Alicenab Kadın çeşmesi 
mesarifi :  
4907 Guruş 

Pirfiz Ağa mahallesinde Karadutlı mahallesinde Ha
seki Hacı Mustafa Ağa çeşmesi mesarifi: 
4907 Guruş 

Cihahgiı:-42 mahallesinde battal kuyu ittisalinde Esbak 
Tophane nazırınun bina eylediği çeşme diyü rivayet 
olman çeşmenün: 
4907 Guruş 
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Tophane'de Karadut ve Sakabaşı ve Cihangir ma- 14-2132/lc 
hallelerinde kain üç aded çeşmelerün suyolları vi- .v�r:ıı.-�N.JJJJ"'J,.ı� Y� :1( • ,. : rilen mübaşeret sureti mficebince ta 'm ir ü tesviye ı-:.J� � �.;.;.). ır.-,.ıti:_.,:, e: ��;��·�.,.��"'':'_.ı, ���-= L! .lı _,},.):' • b Y,;• • • ,.., 'J <J,...., ,.ı>AJI...-J I�JJI.r-J� . • olmdığından mesarif-i vakı 'asınun tesviyesi me' - "'�;;.�• : 1 �l ft;t14�w:,:.�,.4J, ..,Ji-,.J*'�"' :  . .... ... ·� t--

� . - - .. � � ..,_._ Jı..A:/.-...;J-Jı . . . • • •• • --:-•t:··�<IJ r'J/.f'Jıj • , murı tarafından bı' t-terkım Evkaf-ı humayun ne- --s,;.,·,.,a;�L': " :\': "':·e:-.�--t' �""f"'·� .... .�.,J�· , .�· � . b h ' . d h �ı b ı b' k ' . . �.Jolp...._, �� .. 1 ı.... • • • • • <:!:1 ui:./ zaret-ı e ıyyesın en ava e uyun an ır ıt a va- '-' ....... Wiı...ı-'ı <�ci.. ._.; . "': � 1 -:�.�.�-::iıfu'·� . 
ak . rnh� d . h� 'kr ı ı k f ·�J "'"' . • • ........_, , ı,.. ,_, ..,ı.. ;ı�J , ;. >t-· �- �  � a-ı ı:ne 

� 
ur� e ın

. �.
ve z� o ınan çeşme er eş

�
- �"".;._?ck'ı.i!/4 ı ,_{,;ı,;..';;,;; "�� u-Jı 1� ı �.�;..: 

ı evvelı mucebınce gıruye bır şey kalmayarak ta 'ınır . ·: · /."'.� '�r.f:t.d .. ı.e,. 12l.J;A,_i . � 0""":"-"...ıı'ctle:: c€}ı.ft(JI ve; 
ve reside-i hüsn-i hitam olmış ınıdur keşf ü mu 'aye- • 1<:-���,(..ı..ee,ı..ı:.a.e.. ,ı- ·�v. �.'':�-';i> .. ı::;, ,.Mf,.:-.1�� ?� olın.

arak mes�r
.
if-i vakı 'a-i sahi�ası :e vakfların� � .. �ıj.,;.:���c:'�·;�;�::;..b ı e:: .. �.!.·.�� 

ısabet ıden mesarıf başka başka gosterılerek defterı .�Jf'�,�ı...;pe.a.�).,_;t . .�� ....... ..v�, u: .-- """ w 
terkım ve keyfiyyeti i 'lam olmması muhrec derke- �� ,.w..,.� 4">" '1.-J,;.-.Ji'� 
narda beyan ve inba olmmakdan naşi Ebniye hule- ""� ;-)��4/W./J"" 1  61;�· 
tasından Hacı Tahir Efendi bendeleri gönderilerek 
bi' l-mu 'ayene kaleme alınan işbu keşf-i sani defte-
rinde muharrer es arnisi zirlerine meclis ce fiat vaz ' 
ve hisab olındukda mezkfir çeşmelerün mesarif-i tes-
viyesi cem'an on beş bin beş yüz iki guruşa reside 
olarak atik borı bahasıyla mesarif-i vakı 'a  ile keşf 
beyninde görinen tefavüt tenzil olmarak on dört bin 
yedi yüz yiğirmi üç guruşa tenezzül itmiş ve cenah 
vechile gösterildiği üzre mesarif-i merküme mezkfir 
çeşmelere taksim kılınmış oldığı rehin-i ilm-i sami-
leri buyurıldukda ol babda emr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-emründür. 

Fi l l  R sene [ 1 ]268 [3 Şubat 1 852] 

14-213311 Çemberlitaş civarındaki Köprülü Meh
med Paşa ve sair vakıfZara ait hayrat ile konaklara 
su ileten suyolunun tamirat masrafına dair. 

42 Cihangir 
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14-2/33/la 
,;, l{e:jJ-!4� .. eb.- ı:- ı :.fGJ;p��i'+-..fd;-;ji;.,_�J� 
...,.))ı �J � t:'v_..� .. ;�� ....... ..� � �.J.Jı..,J..:,... ,.:......, , 
�Ai��ı,� ı �)o �.·, �.J:uer.-��..;ı-:;�Je/'--'.1 ;...., 
e;) , � ı ..:;� "-' ... ı..:.i)� ı .,.J_, ı �::,,.._....,:� .... � :  �� . � ..... 1';;�3 ıfui!/(�1 �:;� ı:,.;-�� '...4., (.; � i .. ' . . <. o  

..:..;-uı:.... t{},j�.J.JJ<'J.., ;.!;.� r 
0-.iJ5,. .. ;!; �,.;).JJ .. �.u 
�;�� ;.A.,;, �_.,;� ·� 1 (!);� .__s� �..-:...) 1 /)_.._;, J ıa::·ı 

� 
� �  .. �VA 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Sadr-ı esbak müteveffa Köprili Mehmed Paşa nam 
sahibü' l-hayrun mahmiyye-i İstanbul'da Dikilitaş 
kurbında kain ihyasına muvaffak oldukları sebil ve 
medrese ve kütübhane ve hayrat-ı sairesiyle vakf-ı 
ahardan medrese vesaire ve ba'zan konaklara cari 
ma-i lezizün ana tarikı istizan olmdığı vechile me'
milrı ma'rifetiyle bi' t-ta 'mir reside-i hüsn ü43 tekmil 
olmış idüğinden mu 'ayene olmdığı üzre mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin terkim olman keşf-i sani defte
ridür. 

Fi 25 R sene [ 12]68 [ 1 7  Şubat 1 852] 

Okcılarbaşı civarında Kuşbaz terazilsından Keman
keş medresesi ittisalinde diğer terazilya gelinceye 

. değin üç üzerine kurşun borılannun ca be ca sakat 
malıallerine yedirme ve ip sarılarak yarma hendek 
ile ta 'miri: 
Tülen 

işbu terazildan Sadefciler'de Sinan Paşa medresesi 
divarına muttasıl terazilya gelinceye değin kezalik 
üç üzerine kurşun borılannun eşkal-i muharrere üzre 
ta'miri: 
Tülen 
His ab 
63 
6 Fi 
378 Guruş 

Sadefeiter terazilsından İlçi ham ittisalinde terazilya 
gelince kadar kezalik üç üzerine kurşun borılannun 
eşkal-i muharrere üzre ta'miıi : 
Tülen 
His ab 
44 
6 Fi 
264 Guruş 

Zikr olman İlçi ham ittisalinde terazilnun lamba ma
hallinde iki aded altı üzerine borısı zayi ' o ldığından 
iki aded borı tecdidi: 

43 reside-i hüsn-i 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

B on 
2 Aded 
22 Fı 
44 Guruş 

Medrese derlinında hazineden kütübhi'me derı1nında 
diğer hazineye gelince altı üzerine kurşun bonla- c;;....-�� ... ..;;'-'!i ı v-.  
rınun c a  be c a  yarma hendek ile sakat mahalleri n ün -'�J/f�,_,� eMJ��� 
ta 'mlr ve ba 'zan borı tecdldi : Y� �:.ıt:ı' e,.,..u.Job 

Ta'mlri : 
His ab 
90 
_,_4 __ Fı 
360 Guruş 

Cedld borı: 
His ab 
2 
22 Fı 
44 Guruş 

Sebll ittisalinde çeşme ile medrese derlinında sıra 
masıaklanna iki ad ed maslak ma ' a kin ed tanzlmi 
mesarifi : 
S emen 
54 Guruş 

Sebll ittisalinde keblr hazine sakatıanmış aldığından 
tesviyesi mesarifi : 

162 
038 .5 
048 
248 .5 

Lökün kalay kıyye 54 fi 3 
Revgan-ı bezlr kıyye 7 fi 5 .5  
Yevmiyye-i suyolcı aded 4 fi 12  
Guruş 

Ferslide olan kaldırım tecdldi: 
Tı1len 
His ab 
320 
0.5 Fı 
1 60 Guruş 

Cem 'an yeklin: 
2038.5 Guruş 

Vakfları canibinden i ' tası lazım gelen mesarifi : 
1646.5 Guruş 

-� 0 \_  

9 1  

14-2/33/lb 

' " -� ... � 1\ -
, 'ı. "  -
'<ı."' ...... 
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14-2134/la 

aı.'t.A �� . ..1. ..... . ... • • 

. . ":'.>-.,...pfr'�;II'J- .;11e., ,_... er w ı · · · �J,\,J_;, (ı<4...- · • . . '. _.. �J cr ... ı,e, , � � �  
• • · IS-J _..,...., u&.-" ı.w ... .- (/' 1.1§ ..t- .  ·: 1 ':"!"-' Uo� ·_,;; ; "_, . . : . . • '. ' -� �� '� '  

• . . c :.J' V";...o'J ·" J e.. <b '�(l) '"'· . . ..:.: . ... .. -.,;_,./ 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Ashabı taraflanndan i ' tası lazım gelen mesarifi :  
392 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre mezkfir tarikun mesarif
i vakı 'ası cem' an iki bin otuz sekiz buçuk guruşa 
reside olup ol suretle mesarif-i mezkfirun bin altı yüz 
kırk altı buçuk guruşı evkaf-ı müşarun ileyhimfin 
canibinden ve üç yüz doksan iki guruşı dahi ashabı 
taraflarından i 'tası lazım geldiği muhat-ı ilm-i alileri 
buyurıldukda ol babda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1 -ernründür. 

14-213411 Eyüp 'de Süleyman Subaşı mahallesinde
ki Şerbetçi Mustafa Ağa çeşmesinin bozulan su
yollarının tamirat masrafına dair. 

�-@� • • • · '<;..' • • ; �  ...... -�, ....-� 
• � ·  .. -' �ı.v� ... ......,tb ,  ı;JJ.:,_""�ı.-:. ,<iJe:. ı.iz, �dJ� · Eyyfib-i Ensari radı ye anhü' l-bari civarında kain 

� L.A: .;;� i ,_:..;;�;� ı.;;_.�.�·J.... Süleyman Subaşı mahallesinde Şerbetci Mustafa 
'�----- ('". . .  � Ağa'nun ihya eylediği çeşme-i mezkfira cm suyolla-

rı ber ınıleeb-i sılret reside-i hüsn-i hitam bulmış 
olmağla keşfi zırnnında Ebniye hulefasından Tahir 
Efendi bendeleri ve Su meclisi tarafından ve44 Me
miş Ağa ve Münib ve el-Hacc Hasan Ağa bendeleri 
irsaliyle mu'ayene ve keşf-i evvel suretiyle muka
bele ve tatbik olındukda yapıldığı vechile mesarifini 
mübeyyin terkim olman keşf-i sanı defteridür. 

Fı 23 Muharrem sene [ 1 2]67 [28 Kasım 1 850] 

Topcılar nam mahallde bağ derilmndan tarik-ı cad
cteye vannca ma-i lezizün lağmınun tathiri : 

Tfilen 
His ab 
55 
5 Fı 
255 Guruş 

Zikr olman bağ önünde lağmdan çeşme-i mezkfira 
varınca müceddeden hafr-ı esas ile levazımat-ı muk
teziyyesi tekmil olarak Arnabud künki ferşi : 
Tfilen 
Hi sa b 
680 

44 "ve" fazladır. 
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Künki 
ı700 Aded 
3 .5 Fı 
5950 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun önüne seng-i küfekiden oyma 
tekne ile oluk vaz ' ı :  
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
5.5 ı 

500 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun tarafeynine cüz'i  taş ilave alına
rak harcile memzuc müceddeden sedd divan inşası : 

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab Parmak 
ı9  ı 4 

Terbi'an 
Hi sa b 
77 ı4 Parmak 
ı 5  Fı 
ı ı63 Guruş 

Kadden 
His ab 
3 .5 

Çeşme-i mezkurun tarafeyni turab i le memlu oldı-
ğından mezkur turabun hafriyyesiyle mahall-i mez-��ı.ı....�� ��e; .. ,e.� 
kurun tesviyesi: �..ir'-'At'. 
Tfilen Arzen Umkan t 4 
Hisab Hisab Hisab 

� � ' •4t 2 , • ., . 

Terbi'an 
His ab 
80 
ı Fı -=-----· 
80 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun önüne bir mikdar taş ilavesiyle 
kaldırım ferşi :  
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 

7.5 

Terbi' an 
His ab 
105 

93 

14-2134/lb 
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;.1 __ Fi 
105 Guruş 

Nakliyye ve hammiHiyyesi : 
807 Guruş 

Cem ' an ye klın: 
8880 Guruş 

Keşf-i evvel sureti : 
8662 Guruş 

Mesarifiyle keşf-i sanisi beyninde görinen fazlası : 
2 18  Guruş 

14-2/34/2a 
"� . 14-213412 Bozulan Babıali tomruk dairesi suyolu-

':�.���-:�J� .. c".,�_.t :..;..:,.;
'b.''-(."'�-"Aii'Jı.JJ,4,�,..ı..;.,., tv�..; ";,;.JıJiı;_.;.;.,,Y_,,· .. ı;, � 

·-----S'���__,_; __!!ı,:. , . .  -...... � le.'\. �. <c:vt.,. 

·'=' • -.'--=-·ç, .• ,. , ... �� nun tamirat masrafına dair. 

Bab-ı all tornruk dairesine cereyan iden ma-i lezlz 
tarikinun ta'mlri husfısı bir kıt 'a sfıret mfıcebince 
hi ta ma reslde olmış o ldığından keşf ü mu 'ayene o lı
narak mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkım olman 
keşf-i sani defteridür. 

Fi 17 Receb sene [ 12]68 [8 Mayıs 1 852] 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han hazretlerinün 
türbe-i şerifleri karşusında kain terazlıdan Çatal
çeşme kurbında vakı ' cami ' -i şerif ittisalinde kain 
terazfıya gelince mefrfış olan kurşun borılan harab 
aldığından hendek küşadıyla zebaneleri yedirme 
sargılı üzeri harpuştalı beş üzerine kurşun borıları
nun tecdldi ve ma'adasınun ta 'mlri : 

Tecdldi mikdarı: 
Tfılen 
His ab 
90 

Bo rı 
50 Aded 
37 Fi 
1 850 Guruş 

Ta'mlri mikdarı : 
Tfılen 
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Hisab 
240 
5 Fı 
ı200 Guruş 

Mezkfır terazlıdan tornruk dairesinde vakı ' mevcfıd 
hazineye gelince kezalik hende[k] küşadıyla harab 
olan kurşun barılarınun ta'miri ve tecdidi : 

Tecdidi : 
Tfılen 
His ab 
90 

B on 
50 Aded 
37 Fı 
ı 850 Guruş 

Ta'miri : 
Tfılen 
His ab 
320 
5 Fı 
ı600 Guruş 

Hazine-i mezkfıreden kışla ve matbalı ve sıra mas
ıaklarına cari tarikun mefrfış olan kurşun borılan 
külliyyen harab aldığından altı üzerine kurşun borı 
tecdidi: 
Tfılen 
His ab 
200 
B on 
1 10 Ade d 
34 Fı 
3740 Guruş 

Tokmak başlı maslak tebdili :  
ı ı Aded 
6 Fı 
66 Guruş 

Darb lülesi : 
2 Aded 
20 Fı 
40 Guruş 
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14-2/34/2b 

·--� 

<6. 
- �  

��-ıl.# �...: -..:., --.... . " �""'"' 

�. 

� .  

V AKIP S U  DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Kebir maslak: 
1 Aded 
30 Guruş 

Seng-i küfekiden zank taşı vaz ' ı :  
Kıta'at Beheri 
Aded Tfilen Arzen 

Hisab Hisab 
1 8  1 2  

00700 Ta'ahhüdi vechile tenzlli 
1 1294 Guruş 
Bab-ı ali tomruk dairesine can ma-i leziz tarikı ber 
mikeb-i silret ta 'mir ü tesviye olmarak bu kerre 
reside-i hüsn-i tekmil olmış aldığından keşf-i sanisi
nün icrası husfisı nezaret-i eellle-i Maliyyeden ha
vale buyunlan Bölükbaşı Hüseyin Ağa'nun arz-ı ha
linde inha ve istid 'a olmmakdan naşi me'mfir-ı mah
sus irsaliyle mu 'ayene ve keşf-i evveliyle mukabele 
itdirildükde ol babda kaleme alınan işbu keşf-i evvel 
defterinde muharrer esami-i evsaf ve eşkal zirlerine 
ra yi c-i vakte göre meclisce fiat vaz ' ve terkım 
olmarak lede' l-hisab mahall-i mezkfirun ta'ahhüdin
den tenzlli lazım gelen yedi yüz guruşdan ma 'ada 
mesarifi on bir bin iki yüz doksan dört guruşa reside 
olmış ve meblağ-ı mesarif-i merkümenün ber mil
ceb-i keşf hazinece icra-yı mahsfibı re' y  ü irade-i 
aliyye-i nezaret-penahllerine mütevakkıf mevaddan 
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bulınmış olmağla ol babda ernr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-emründür. 

Fı 20 Receb sene [ 12]68 [ l l Mayıs 1 852] 

Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i katib-i su 
Bende-i meclis-i Ebniye(?) 
Bende-i nazır-ı su 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za 
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14-2135/1 Galata 'daki VaZide Sultan vakfına ait _ . . 14-2135/la 

hayrat ile konaklara su ileten suyolunun tamirat �������..::14ıt-�.}vı;_,, u.;� ... . :·, _ . · 
• P_..iA 1_, � ·IS'_,J,## .ı • ,  • · • · 'V. ""c/.J1,..,�.ı�� tL�'-

maSra'ina daır c .. , , . ... .... �ı... , ..,..,.;. · ·  � ·: . •....-:-'.! ' ' .ıJoY-� ' •• ' _jAI_, �-(#t<lJ..I..JI � ' • ' "'.; r�ı.. eı�....ı :ı.u� �-:"Jı- JI.s'J '':,·:;, ' . .  J ��.��,. 
'""'.I'J D',...V. • • I?.AJI : . .,.,.,., � .....e-. . 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe se- ;.ı;,.,ı..,.�·t •J .. .  :, ,-'":'� " ...... t�,.�;.� .... _,..., ,e.;j,.�;��v:-"f 
Ah h ı . k-f Af' ' ' lh k- d G 

. 
. . _ .. , ... .;',)/l.,.l.t�..J.JJ -..J · · ·ev. " ""'"- ..�&., ra u azret en ev a -ı şen ı mu a atın an a- "'�A�ı;.��ı... ,iJ 1 : • ��- • .... .,..;�J,�j,_..;u . · 

lata'da Bab-ı cisr kurbında merhfime ve mağffirun zJ;;,,..r.;· ;;  . Lt . .. /�" t+_��a.� .. j,�.J.If�;. ... ;�,.;�.- �..ı: 
A A ' A A A A A • • 0 /� ��. 111-l,._,uJ-ı-e .. -�� 0 0 • 0 0 o ;f ıi'.AI.JI leha Valıde Sultan tabet seraha vakf-ı şerıfınden Is- . · · r (."'��""f���w., ..A:iA .: 

tanbul'da Mevlevihane kapusı dahilinde çeşmeler ile · . � .. j.)J'.uı.-�J: 
harnınarn ve ba'zı çiftlik ve konaklara ve mahall-i ��-, . .. &..� · · "' 

A '  A A A • A . .  hA • • A d y h Ad , , ,  
N)'JI�IJoiJ f!i.J '.J,j "e; _ı: 

• 
: 

saıreye can ma-ı lezızun arıc-ı sur a e u ,,.,.,,J,,�- · .... � ,  , " "' ..ycti:,..o: ........... e;.ı. r.,; u · �  
A • ' 0' ...,., ·-Jl (...,;. � 0 

o 0 .. _,..., �ilt Burgos'ında tarla derunında olan menba'ı ıle Ayva- �� . -�2ıJJı i.�JI���..;;:��� ...... �.....ı�iJr-_, ��,;· .... �.,; 
lı dere vesair mahallerde vakı ' ana la ğınlan ve künk �.w e;,.; ....... �.....J, � , � ...... , t .. � ...... "'�.>t�;.ı ı.:{�� ....... � 

Akl ' A " dAd ı Ad 0 h ' A .l , ;,.o,..ı-_.u),...� ,  :,ı�.ıı; 0 0 0 0 tarı arı ta ·mır u tec ı o ınmış ve resı e-ı ıtam �...,.;.,...:6� . · · ."'"' . · ' r""'4 .... .�ı�� ı. 
bulmış oldığından tarafımuzdan erbab-ı miyah ve<--1": . . . _ . · · �"'�€1�)>,�,_ .. ..v, ... �, ... � ,  
halife kulları irsaliyle mahallinde mu 'ayene ve keşf-i � �::;'-- -b..f."�e-_ c_,b· . 
evvel suretiyle mukabele ve tatbik olmarak dahil ve 'ı. .ı:- "t. ��� -d 
haric-i ez silret başka başka keşf ü misaha birle ya- �!t_.h, � -?-'�:;-
pıldığı vechile terkfm olman mesarifini mübeyyin "'t.· · ��-� � 
keşf-i sani defteridür ki ber veeh-i ati zikr ü beyan V'�:· 
olm ur. 

Fı 2 1  C sene [ 1 ]263 [6 Haziran 1 847] 

Yehfid Burgazı karyesi tahtında mevcfid çeşmenün 
zahrında tarla derilmnda asıl menba 'ı olan ana lağmı 
mürilr-ı zernan ile fena buldığından ve ba ' zı mahal
leri dahi münhedim olmış oldığından lağm-ı mezkfir 
üzerinden yarma hendek küşadıyla tarafeyni taş 
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divarlı üzeri kapak puşideli asıl menba' tarafınun 
tecdidiyle ma' adasınun üzerlerinden iktizası üzre 
bacalar hafrile mevcud lağmlarınun derilmnda mem
lu kum ve çarnunnun dolab ile ihrac olmarak ta 'mir 
ve tathir ü tahliyesi :  

Lağm tecdidi : 
TUlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
40 ı ı 6 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
50 
20 Fi 
ıooo Guruş 

Lağm tathiri : 
Tillanı 
Hisab 
60 
5 Fi 
300 Guruş 

Menba' tarafında müceddeden taş örili bacalar inşa-
sı: 

Kıta'at 
TUlen 

Ad ed His ab 
2 2 

Terbi'an 
His ab 
40 
25 Fi 
ıooo Guruş 

Beheri 
Arz en 
Hisab 
2 

Hendek hafriyyesi: 
TUlen Arzen Urukan 
Hisab Hisab Hisab 
40 2 4 
Terbi'an 
His ab 
320 
2 Fi 
640 Guruş 

Kadden 
His ab 
5 
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Zikr olman lağm ağzından Vidos karyesi tarafında 14-2/35/lb 
Lag� m ag� zı mesleg� i nden bag� derumyla tarika gelince '� '· .. " 

• •.IP_s.-p_>,._:J,.Ji• -->�cJ.j:.ı;,; · : L • • top çekme ta 'miri ve çeşme-i mezkurun önünde Lağ ,-N� <�_.ı,�_. .. d ... ...;..��0""' ':""'7"'"'...:-�;r�e.,.J .. · �--'<UI_;f� ..... (�,.:.:t .: . . . . ':'''l".;.(.ı /._.,l_u :_;;,_.� 
mağzı mesleğine gelince hendek küşadıyla tahtı . , · ./. . · . .  ,...-:v'_..�,,_, ,�;l.p,.._..<iJ; �; ıi-.xi ·.w(S . �''-' �U�l.,Jo...J.ı.>t�c'--" . ./· 1 .- ·  : . •  ' :.ı-h� tuğladan yasdıklı derunları lökün kalaylı zebaneleri " · · :"f(:-" � au..s�-· .. ,u..� ..... 
yedirme sargılı üzerieri kır harpuştalı paşa künki ':"-:V'-'��_;, �-, (21,��_..ı. · 
ferşiyle kezalik top çekilerek ana tarikınun ta'mir ü �.� .. .-: .. ı.:/-:;-:- ��:..-.:·,�- - _.c�_.t. ,_.,� ._,. ........ .._.. ,;� � . . . 
tecdidi : �::: \ \�: r-� '�- c..-;;;- ·,_,__,t· �  � � . •  <\. ·  <1."'.� .. � ...... e»- �--
Top çekme ta 'miri: 
Tillan i 
Hisab 
090 Bağ derilm fi 2.5 
320 Meslek tarafı fi 2 
865 Guruş 

Paşa künkleri tecdidi : 
Tillan i 
His ab 
020 
ı5o 

Künki 
His ab 
425 

Menba' tarafı ( .
. . ) 

9 Fi 
3825 Guruş 
Hendek küşadı : 
TUlen Arzen U mkan 
Hisab Hisab Hisab 
020 ı 1 .5 
ı 5o ı 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
255 
ı Fi 
255 Guruş 

Zikr olman lağm ağzından Vidos karyesi tarafında 
taşlık çukurlarına varınca mezkur ana lağmı üze
rinden iktizası üzre bacalar küşadıyla derilmnda te
raküm [iden] kum ve çarnunnun dolab ile ihrac 
alınarak lağm-ı mezkurun tathiri ve Kaşıkcı çiftliği 
deresinde lağm zahrında yarma hendek küşadıyla 
tarafeyni taş divarlı üzederi kapak ferşli savak lağmı 
inşası: 

� 1\ç.. "" .. 
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Lağm tatlıiri : 
Tı1Hini 
His ab 
1 560 Dahili fi 5 
0450 Harici fi 5 
2010  

10050 Guruş 

Dahil-i sı1r:7800 Guruş 
Haric-i sı1r:2250 Guruş 

Bacalar küşadı : 
Kıta'at 
Ade d 
3 1  
05 Harici 
12  
[48] 

His ab 
1240 fi 2  
0200 fi 2 . .  5 
1 125 fi 2  
7600 Guruş 

Dahil-i sı1r:4225 Guruş 
Haric-i sı1r:3375 Guruş 

Be h eri 
Tı11en Arzen U mkan 
Hisab Hisab Hisab 
02 2 10 
02 2 10 
02.5 2.5 15 

Savak lağmı inşası :  
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
70 ı 2.5 

Terbi'an 
175 
20 Fı 
3500 Guruş 

Savak ağzına hendek hafriyyesi: 
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Tfilen Arzen 
His ab His ab 
ıoo ı 
100 2 

Terbi 'an 
His ab 
850 
ı Fi 
850 Guruş 

U mkan 
His ab 
1 .5 
3 .5 

Litros karyesi karşusında açık mesleğe taşlık çukur-

1 0 1  

14-2/35/lc 
larından mezkfir ana lağmı üzerinden hacalar kü- � ......... 0A . . .  � ·� . . şadıyla derlinında teraküm iden memlfi kum ve ça-Z,�..!�!,���=it;'t�!":�i;_...;.,i.;�.;,� 
murınun tatlıiriyle ta'miri mezkfir açık meslekden .��iJ��ı.it�-�ctJ.:t;��A; -·��� ..... �"'t'.;..:V�.;:,; 
Yatakbaşı mesleğine varınca altı parmak kutrında· . 

·- · o;;;��;jtıi,..ı.,_s;,...:..:e;ı> tahtı tuğladan yasdıklı derunları lökün kalaylı zeba-.......-s�eı...-(...,,ciJ, . �.-:el-..6�.)>�� 
neleri yedirme sargılı altı parmak künklerinün tecdi-

� ;�j��!- � � �.�P: diyle tarik-ı mezkurun ber veeh-i muharrer i 'marı : -�o�.'li' ��� ,_ ,_ .a; 

Lağm ta'miri : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ıoo 1 .5 1 .5 

Terbi 'an 
His ab 
225 
ıo  Fi 
2250 Guruş 

Baca küşadı: 
Kıta' at 

Tfilen 
Aded Hisab 
4 2 

Terbi 'an 
His ab 
ı 92 
3 Fi 
575 Guruş 

Beheri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 ı 2  

Altı parmak künk tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
60 

11\.-�- · � �- ... _ 
..... 

'\.'o . �- . . _...c.. ""\':"� .. ,� ... 

---.----;:.MJ..:..:. 
-1&!.- � -Ila. \ \ . "'ı.· 

� , �  .. 
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Künki 
Hisab 
ı50 
9.5 Fi 
ı425 Guruş 

Hendek hafrı : 
Tfilen 
His ab 
60 

Arz en 
His ab 
ı 

Terbi'an 
His ab 
60 
ı Fi 
60 Guruş 

U mkan 
His ab 
ı 

Zikr olman Yatakbaşı mesleğinden terazfilar bey
niyle andan Ayvalıdere yatağına varınca tarik-ı mez
kur üzerinden hendek hafrıyla beher elvahı elli iki 
kıyye kurşundan ma 'm (il zebaneleri diş(?) sargılı 
üzeri kır harpuştalı iki üstüne kurşun borı ferşiyle 
Litros ve Küçükyatak ve Ferhad Paşa çiftliği ve 
Ayvalıdere yatağına ana tarikı üzerinden iktizası 

· vechile hacalar hafrıyla top çekme ta 'miri ve ba 'zan 
yedirme sargılı ve harpuştalarınun ta 'miriyle Ayva
lıdere yatağından İstanbul tarafında bamya tarlası 
derunına evsaf-ı sabıka vechile altı parmak künkle
rinün tecdidi ve Topkapu haricinde kefere maşatlığı 
civarında kezalik künklerinün tecdidi : 

İki üstüne kurşun borı tecdidi : 
Kıta'at 
10 Aded 
ı 8o Fi 
ı 800 Guruş 

Yatak mahallerinde top çekme ta 'miri: 
Tlllani 
Hisab 
ı 3 ı Yatak mahalli 
235 Kefere maşatlığı 
366 
5 Fi 
ı 830 Guruş 

Altı parmak künk tecdidi : 
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Tlilani 
His ab 
340 

Künki 
850 Aded 
9.5 Fı 
8075 Guruş 

Künk hendeği hafriyyesi: 
Tı1len Arzen U mkan 
Hisab Hisab Hisab 
340 ı ı 

Terbi'an 
Hi sa b 
340 
ı Fı 
340 Guruş 

Borı hendeği hafriyyesi : 
Tlilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
27 ı ı 

Terbi'an 
His ab 
27 
ı Fı 
27 Guruş 

103 

14-2135/le 
Vakf-ı müşarun ileyhiidan Topkapu ile Mevlevihane ;..;..;,� .. ..r..- vM-.;.� . .-, - � -.,� .· . .-. · .. . . . · ·"':"'"" " ""�-�· ...... � � U'J! - • 

kapusı beyninde Merkez Efendi hazretlerinün türbe-i ·. e:.a. ... �ı:.�:....e:·..-:',;._,..:_._,� ........ ....s' • • -�· ' ,: '. • � �JJ:Jf".,J.•:,i!!- ı::.�., 
" . "' " "' e;.,_,;ı,.: ,� •. h.- . . 

,.
. · .  • • ,. _r� ' f'.iJJrrbtJ.Afı.tf"�UJı e.;·· .. 

şerıflerıne mahsus meslekden verasından bostan � .... ..:,;.,_�)"�"'c.;.... • .,_...��...; ;.....:...;,..., .. � · .  : . ..  , "'M ı.o-J! 
,.e· . . -�li'�Ay�J, .. ...;.. ... :6' . . . . . "''"""' .... ,.ı.....� .. , derlinında altı parmak künkleri dahi harab aldığın- 'J�....-.ı:..;.-:.VJ��� �ı..:'f�.Jzi-i.D;.�_.,·;�',.,., .. 

dan tecdide muhtac olrnış ve tarik-ı mezklir bostan 
· · e--il�,j.J,<".;,.;�����':' 

derlinında olmak hasebiyle daima hafr olınmakda � -4 --:::·�..:.. �-:l"eı.:.r ..... � .  bulındığından kadimi vechile mahallinden inşa .... ,, · rç '"':- 't!-. �,.ı.JJ, 
olmdığı halde yine az vakitde fena bulacağından �� · '"'f.!� 
kadim mahallinden sarf-ı nazarla bostan-ı mezklir '""\''-. '� .. 
haricinde tarik-ı ciiddeden müceddeden hafr-ı hen- ' 

dek ile kadimi misillü kır harpuştalı altı parmak 
künk vaz'ıyla tarik-ı mezklirun ber minval-i muhar
rer müceddeden inşası: 

Altı parmak künk tecdidi : 
Tlilani 
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His ab 
250 

Künki 
His ab 
625 
9.5 Fı 
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5937.5 Guruş 

Hendek fazlası: 
Tfilen Arzen Umkan 
Hisab Hisab Hisab 
250 1 .5 3 

Terbl'an 
Hi sa b 
1 125 
1 .5 Fı 
1687.5 Guruş 

Hammaliyyesi : 
762 Guruş 

Cem'an yekün: 
8387 Guruş 
Ber müceb-i süret:6530.5  Guruş 
Harici: ı 856.5 Guruş 

Mevlevihane kapusı dahilinde çeşme ittisalinde Ev
liya çarşüsına varınca andan Mi 'mar terazüsına va
rınca ve andan Yayla çarşüsına kadar ve andan 
Küçükhammam terazüsına varınca ca be ca top çek
me ta 'm iri ve şikest olan künklerinün iktizası üzre 
yedirme sarmalarınun tanzimi ile tarik-ı mezkürun 
i 'marı: 
Tfilanl 
Hisab 
500 
5 Fı 
2500 Guruş 

Hammali yy esi: 
4876 Guruş 

Cem'an yekün: 
53643 Guruş 
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Ber mı1ceb-i sı1ret:473 1 8  Guruş 

Harici:6325 Guruş 

Cem 'an yekı1n: 
63030 Guruş 

Ber mı1ceb-i sı1reti :54084 Guruş 

Harici:7946 Guruş 

1 05 

Vakıf-ı müşarun ileyhiinun haric ve dahil-i sfirda ana 14-2/35/lf 
tarikiarı iki kıt ' a  sfiret m ticebince ma' rifet-i çake- .,...;.,�,.. · . .r . •  

• 
• ,...,-'D'..,......-.!: • ranemle ta'mir ü tecdid olmarak reside-i hüsn ü45 ��<d?� ... �N ........ ��"'�"""ı:, . 
• """"" l ..(ı,...A'I,o1 • • • � ..... c;.>J. hitam aldığından savb-ı çakeriden Ebniye huleffisın- ��'tct1'Cr � 2:_ ""'":ı..ı..�·,,..;.,.-&'" . . . -'r.'..ı4�·�ı,.:;..-;, -... u ı.-.,_� · ; . . .  �, ...... ..,ı, . . • , dan el-Hacc Salih Efendi ve Saray-ı cedid-i şahane !;..,.,� , ..;...:,..t.t • '-:' � ... � ,..--�ı..t:· .� ........... -�...,..:� ... , 

bölükbaşısı Hüseyin Ağa ve Fatih bölükbaşısı Me- ��� .. ..:.ı-��:�: ... ���� ...... �lıi�-�u_,.���&f-� 
miş Ağa ve Bali Paşalı Hacı Ömer Ağa ve Yedikul- ��9�·,-;;;t,��<b·�..:_..,;;;;;�UJ&-:,.ui.J_, 
leli İbrahim Ağa ve Tahtakal 'alı Ali Halife ve vakf-ı �--:�·,c.J;�,/",.,. � �Q� ... , ... ./�.-4:''-'ıeı--· �:.a.AI�ı;;ao�-.:,...: , 

""'"'� J-.1 ....-�� ...... � .  • � ... � ı ·e, . müşarun ileyha suyolcısı Ali Ağa ve re 'aya suyolcı- ;,-_, .,..�;,_,;_,;.,� _ :-"' ... c.Ja1 e.,;�_,,'"L...o · ,.. �..:1:6 
larından İstavrozlı Andreya zimmi kulları irsaliyle .. cr���q$ı � ���!1"-'�..:J .. � 
mahallinde mu 'ayene ve keşf-i evvel suretiyle mu- · · �� ..... _,,�.f!..-1, 
kabele ve tatbik alınarak yapıldığı vechile terkim o-
lınan işbu defterün esiimilerinde muharrer evsiif ve 
eşkilllerine nazaran meclisce fiat-ı lazımeleri vaz' o-
lınarak ve ol vechile hisab olındukda dahil ve haric-i 
ez sfiret cem 'an mesarif-i inşaiyyesi altmış iki bin o-
tuz guruşa reside oldığı muhat-ı ilm-i alileri buyurıl-
dukda emı· ü ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

14-213811 Sultan Osman 'ın yaptırdığı cami, imaret 
ve sair hayratına su ileten suyolunun tamirat mas
rafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Osman Han hazretlerinün 
cami '-i şerif ve imaret-i amire ve hayrat-ı sairesine 
cari ma-i lezizi ana tarikınun bi' t-ta 'm!r mesarif-i 
vakı 'asını mübeyyin terkim olman keşf-i sani defte
ridür. 
Fı 5 Z sene [ 1 ]268 [ 19  Eylül 1 852] 

Haric-i sı1rda Ayazma çiftliğinden çiftlik haricinde 
mesleğe kadar altı baca künklerinün derlinında hasıl 
olan kökün ihracıyla on üç baca küşiidıyla ta 'ınlri: 

45 reslde-i hüsn-i 

14-2138/la 
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--; �-

Tfilen 
His ab 
40 
5 Fi 
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200 Guruş 

Dahil-i sfırda Sultan Bayezld civarında karavulhane 
karşusında ana tarlkınun iki üzerine borı ta 'miri : 
His ab 
30 
10 Fi 
300 Guruş 

Yedek hazinesinden imaret mesleğinde ve fodula fu
runına cari tarikun lağm deri'ınında beş üzerine borı 
ta 'miri: 
Tfılen 
Hisab 
25 
3 Fi 
75 Guruş 

Zikr olman Atik All Paşa cami ' -i şerlfi ku yus ı ittisa
linde mezkfır meslekden diğer tarik ile sıra mas
ıaklara gelince lağm derlinında üç üzerine borıları
nun yedirme ve ip sarılarak ta 'mlri : 
Tfilen 
His ab 
50 
6 Fi 
300 Guruş 

Atik Ali Paşa cami ' -i şerifi kuyusı ittisalinde mes
lekden imaret-i amire deri'ınında terazfıya kadar lağm 
deri'ınında beş üzerine borılannun ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
30 
3 Fi 
90 Guruş 

İmaret-i mezkfıre hazinesinden havza gelince altı ü
zerine borı yarma hendek ile ta 'miri : 
His ab 
20 
3 Fi 
60 Guruş 
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Serrachane başında ana tarikınun dutkun olan ma
hallinün mesarifi :  
Semen: 
138  Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
40 
ı Fı 
40 Guruş 

Cem'an yekün: 
1203 Guruş 

1 07 

Müşarun ileyh Sultan Osman I-Ian tabe serahu haz- 14-2!38!1c 
retlerinün cami ' -i şerif ve imaret-i amire ve hayrat-ı ro:- e-:� .... J,.;_, tu . .  
sairesine Cari ma-i lezizün haric ve dahil-i sfirda ana --:--'f'...:J; �;.;..�'f'/ ctf'e{__.:�.,...e;·.:.�. . . � {,.4!/ C7 "-6ı (!t;iı_b • • -"'" ·� . tarikınun ba'zı mahalleri muhtac-ı ta'mir bulındığın- ·..,,,:�_,,"L-A . "'��r..J_,,�......., :e...'" ' -?�� (JD0_,�� �-"!�ı:. 
dan Suyolcısı Mehmed Usta kulları ma 'rifetiyle bu :s-t-_ � .�"'� "'�ır-�� ·'.�,:ı:J..-N<tı�,;" : ��'" "�':' 
k Ad 0 h'' 0 k Al ı 'ct • • - •  d k f' • o ":' ";-'G--'�:_r/? : ' •  ,'--<.Jc.:.:...Y � 0 -J!../(;...J erre resı e-ı usn-ı te mı o mış ı ugın en eş ı .:ı.. . . . · "' ..;..J....:.P ,J.·. -. . ":"� -11 : • •  'f-"" � ��� <'V� • C �N...lo4< 
hususına dair sadır buyurılan fennan-ı alilerine bi ' l- �/ . ���, ���� . .  · 0-1--:..:,..;ı.-....� ;�.- ı,.,)._. 
imtisal suyolcısı canibinden me'mur-ı mahsusa irsal ::.-'/��;ı.;.J_,J, .., :  ;ı..t.- �efi.J, :-,.. .. . �· qı-f � ....... � (/'� . ...........-,..,.,;.;.) . . . . . olmarak yapıldığı vechile keşf ü mu'ayene itdirile- · · · '�lf:'cb"� . ��� � 
rek tanzim olman işbu defterde muharrer esaınlsi . · · v: � <q.tıa !& 
zirlerine ra yi cine tatbikan vaz ' -ı fiat olmarak his ab 
olındukda cem 'an mesarif-i tesviyesi bin iki yüz üç 
guruşa baliğ aldığı muhat-ı ilm-i alileri buyurıldukda 
ber muceb-i keşf icabınun icrası babında emr ü fer-
man hazret-i men lehü' l-emründür. 

14-2/38/2 Mihrişah Valide Sultan vakfına ait Fın- . . 14-2/38/2a 
dıklı mahallesindeki Fatma Sultan çeşmesinin bo- ��(!),;:!-eP"'re;-)f;..,,;;� . . . . . . 

l l t · t ,1', d · jV ()O,  · · · · ((",.41/cW.ıı cU ;,.. zu an suyo unun arnıra masraıına aır. ; _ ;.,.ıt..: ,;d.., ı.;.,:,. · . . --�..,tb-4...ı •.� "ıi, . r. -' �1/J- ı.e, �-� : : w,.._,.,,.... 

Merhume Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün ev
kaf-ı şerifesi mülhakatından Fatıma Sultan haze
ratınun Fındıklı mahallesinde Monla hayırında kain 
çeşmenün suyolı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i sanı defterinün nüsha-i sanisidür. 
Fı 9 Muharrem sene [ 1 2]69 [23 Ekim 1 852] 

Çeşme-i mezkurun kadim tarikı devletlü Namık Paşa 
hazretlerinün mahall-i mezkurda bağçesi derlinında 
meslekden olup derünıyla konağ-ı mezkur kapusı 

� �- ts�.l' � ··-,IJ . . . . ...- -...,;Af' 
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ittis§.linde terazı1ya gelince mefrfiş beş üzerine kur
şun borılan telef ve zayi ' olmış olmasıyla ancak ka
dimi vechile bağçe derfinından tesviye olmmak la
zım gelse daima hafr olınmakda ol dığından isti 'mali 
mümkin olamayup yine az vakitde fena bulacağın
dan kadim mahallinün terkiyle kurbında tar1kı46 has
sa nakliyle müceddeden borı ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
95 

B on 
50 Aded 
37 Fı 
1 850 Guruş 
Çeşme-i mezkfirun hazinesi derfinına lökün kalay 
talasıyla üzerinde fersfide olrnış kiremidlerinün nok
sanınun ikmaliyle kiremid pı1şidesi ve çatısınun tec
didi ve hazine-i mezkfirun muhafaza divarları mün
hedim aldığından tuğla ve halis harcile tesviyesi ve 
çeşme-i mezkfira bir buçuk kıyyelik maslak vaz'ı ve 
ba 'zan derz ta 'm1ri : 
Semen 
1 100 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
295 Guruş 

Cem'an yekfin: 
3245 Guruş 

. Vakfı tarafından mesarif: 
Guruş Pare 
508.5 Müşterek mahallinden hisse-i müba-
ya'ası(?) 
�1=2�10"---___ Müstakıl hazine mesarifi ma 'a  nakliy-
ye 
ı 7 1 8.5 l O  

1 526 10  Ashabı canibinden mesarif 

Merhı1me Fatıma Sultan vakfından Fındıklı mahalle
sinde Monla hayırında kain çeşmenün suyolı 
muhtac-ı ta 'm1r bulındığından tesviyesi husı1sı bun
dan akdem ba sılret ahalllerine havale buyurılrnış ve 

46 tarik-ı 
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ma'rifetleriyle bi' t-ta'mir reside-i hüsn Ü47 tekmil 14-2/38/2c 
olmış idüğinden akdeınce bi ' l-keşf tanzim olman ct! t_,_,.... . : : . · 

keşf-i sanı defteri suretle merbut oldığı halde ahali-i ���,.-e::�11""""--;�.;.;, ��(IJ'p...;;.,.....;:.:._,_.. . 
kü , , A k ı ' d k A A , , ı o " .o:..WI6J_.. ,..... � • 'b-,.loı.. � mer ma ı ta ı ınmış ı se e azaen zayı o mı ş "':;",;;� 'du&' ... if,"ırfo "�._. · ('....., , ..,_.:JI,�r-.-.:. ..... . . . . � 

idüği merbut arz-ı halleriyle istirham olmmakdan �:"'aı/�,...,.JJ' .e_,;:, :� :;':�...; , .... .;�.,�ı..,..J_,,�_::...;..ı�"'!' 
naşi sildır buyurılan ferman-ı müşirilerine bi ' 1- w�.,., ,.,�·u,;;,:n .: ... ..:::�fe&J�vJ:tl6)ı ._.� ·,:., ·�_..:ı\ I'L. ' _,....._"" "--' '-'Uv"..J 1 • ' imtisal mezkur suyolınun nüsha-i sani defteri ihrac :.--v�d.- 'a!- ,;,�·. • . "'�"�tı...�-...,...41 �· 'J � �-. "'"�' q:p ı:/. .... ("'- ' . olmarak balada muharrer oldıgv ı  üzre cem'an �.....-...ç,_v,  '-� . • ."' "->..Y� ,..,,.,,.:.ı_,,..,,:. • . �..vıP>J 

, ""�� 'ı, c-''-'-"' . . 
illeSarif-i teSViyesi ÜÇ bin iki yüz kırk beş guruşa . ı- v_,__,, ':I?J�Ii_, .· .;: ı: :..J0 
varmış olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i men "-'.--0, ·"'.; ;�, 
lehü'l-emründür. 

14-213911 Emirgan ve Boyacı köyleri suyollannın 
bozulan kısımlannın tamirat masrafına dair. 

Boyacı ve Mirgun karyelerinün suyolları muhtac-ı 
ta 'mir bulındığından tesviyesi hususı bundan akde m 
ba suret su nazırı izzetlü beğefendiye ihale buyurıla
rak ma'rifetiyle yapılan mahalleri istid'a olman 
çeşmenün tarikı keyfiyyeti içün Su meclisi a 'zasın
dan Hacı Süleyman Ağa vesaire irsaliyle yegan ye
gan keşf ü mu 'ayene itdirilerek ber muceb-i suret 
yapılmış ve bundan sonra yapılacak malıallerin me- ��:.j-;,.;,4J;��,-{�' �-"'-·-->!� 
sarifterini mübeyyin terkim kılınan defteri dür. v..ft"�� �� . . • � :; • ' �- . ••llr"..Jı.;s.,ş(� \ Fı 7 Muharrem sene [ 1 2]68 [ 1  Kasım 1 85 1 ]  f.:"':."'-:f',��.-.� .... C;Lij,...t ' 

� ' " • • 1 • • • ,, 

Boyacı karyesi suyollarından suret-i mezkur dahi
linde olarak mir-i muma ileyh ma 'rifetiyle tesviye 
olınmış olan mahallerün mesarifı:  

Tarik-ı mezkurun fersude olmış eski birerlik künk
lerinden tecdid olman mahalleri: 
Tfilani 
His ab 
35 
28 
220 
283 

Künki 

Baş meslekden lağm ağzına gelince 
Kireçhane zahrında ana tarikına 
İstinye kolında Beğbağçe nam mahallde 

707 Aded 
::_5 __ .Fı 
3535 Guruş 

47 reside-i hüsn-i 

. eq...,�.....-,�; ... �1#.;.:.. , , • •  . .  --

14-2139/la 
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Tarik-ı mezkurun eski birerlik künklerinden ta 'mir 
olman: 
TuH1ni 
His ab 
16  

12  

100 

128 
1 .5 
192 

Salim Beğ havzı zahrında ana tarikınun yar
ma hendek ile ta 'miri 
Bekir Paşa katması kurbında ana tarikınun 
yarma hendek ile ta 'miri 
İstinye çayırı kurbında ana tarikınun kezalik 
ta 'miri 

Fl 
Guruş 

Çamur deresi nam mahallde lağma mülhak kat
manun mefruş olan Amabud künklerinün ta'miri : 
TUlen 
His ab 
40 
1 .5 Fl 
60 Guruş 

Beğ bağçesi nam mahallde diğer katmanun harab ol
mış Amabud künklerinün tecdidi : 
TUlen 
His ab 
10  

Künki 
25 Aded 
3 .5  Fl 
87.5 Guruş 

Nakliyyesi : 
405 Guruş 

Tarik-ı mezkurun eski birerlik künklerine ca be ca 
baca küşadıyla top çekilerek ta 'miri : 
Tlllani 
His ab 
36 Kireçhane üstünde 
=-5=--1 __ .Beğbağçe nam mahallde 
87 
::;:_2 __ .Fl 
174 Guruş 

Cem 'an yekun: 
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445305 Guruş 

Karye-i mezkfir suyollarından kezalik dahil-i keşf 14-2/39/lc 
bulınup henüz tesviye olmmayarak haliyle kalmış...-t.;.w ı.. o 

olan mahalleriyle haric-i ez keşf tesviyesi lazım ge- · "'--�.,, :..:..ı .. � ':_;.;� c.ii-�!. C4.J,.j' o o • 

ı h ıl o � � �:.;v ,AJ_,.,Jo-4 t'o : . • en ma a en: -----.:.Mr' ,)i!r:'.;..> c; o o :-- •o .,_,., .... -:- · 
:..._., �...: uı .. ı.o ,.c.  o 

[Derkenar] Dahil-i keşf. ��s Oo 

Tarik-ı mezkfirun devletlü Hüsrev Paşa hazretlerinün e:ı-�?_,:�:-.;:.,��0 , 
h
A
armanı tahtında fer�fide olmış künklerinden tecdidi �:--�,"'Zı.. � ... ���V;: lazım gelen mahallerı: �rl-1 o :-" � ,  Gi�-�.....; 

Tfilen 
· � -:-.L "!'Alı� 

His ab 
70 

Künki 
175 Aded 
5 Fı 
875 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun İstinye çayırı üstünde ve Salim 
Beğ çayırı civarında ve müşarun ileyh Hüsrev Paşa 
hazretlerinün harmanınun tahtında ana tarıkınun eski 
birerlik künklerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfilen 
Hisab 
540 
2 Fı 
1080 Guruş 

Haric-i ez keşf karye-i mezkfir iskelesi ittisalinde is
tid 'a  olman çeşmeye cari ma-i leZızün tarikın un köy 
derfinında kubbesinden yatak başı[na] gelinceye ka
dar külliyyen harab olmış Amahud künklerinün ka
dimi vechile tecdidi : 
Tı11an1 
Hisab 
300 

Künki 
750 Aded 
3 05 Fı 
2625 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
558 Guruş 

" �  \: -:.!..t...: \ .1\:· 

--

<-: . :A..I.r' .r.VJ I  

14-2/39/ld 
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Cem'an yekun: 
5038 Guruş 

Zikr alınan Mirgun karyesi soyollarından dahil-i su
ret olarak tesviye alınmış olan mahalli mesarifi : 

Tarik-ı mezkurun mevcud olan eski birerlik künk
lerinden yarma hendek ile ta 'mir ü tecdid alınan ma
halleri : 

Tecdid mahalli : 
Tfilen 
His ab 
36 
Künki 
90 Aded 
5 Fı 
450 Guruş 

Hammali yy esi : 
68 Guruş 

Cem'an yekun: 
752 Guruş 

Cem'an yekun: 
10243.5 Guruş 

Bir kıt 'a  mübaşeret sureti mucebince tesviye olman 
mahallerün mesarifi :  
4453.5 Boyacı karyesi suyolından 
0752 Mirgun karyesi suyolından 
5205.5 Guruş 

Dahil ve haric-i ez suret tesviyesi lazım gelen ma
haller mesarifi : 
5038 Guruş 

Haric-i ez suret mesarifi :  
2887.5 Guruş 
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Dahil-i sfiret mesanfi: 
2 1 50.5 Guruş 

olındukda ber mficeb-i zir yekün cem 'an mesarif-i 
tesviyesi on bin iki yüz kırk üç buçuk guruşa reslde 
olmış ve meblağ-ı mesarif-i mezkfirun zir-i mezkfir
da gösterildiği vechile dahil-i sfiret olarak beş bin iki 
yüz beş buçuk guruşı mlr-i m uma ileyh ma' rifetiyle 
yapılmış olan mahallerün mesarifi olup ve kusur beş 
bin otuz sekiz guruş dahi dahil ve haric-i ez sfiret 
bundan sonra yapılacak mahaller mesarifi bulınmış 
ve ancak zikr olman Mlrgfin karyesi suyollarından 
yalnız yedi yüz elli iki guruşluk mahalli tesviye 
olmarak ma'adasınun terkine sebeb bu mikdar-ı 
masrafla layıklıca tesviyesi mümkin olamayacağın
dan daha ziyadece mesarifle her bir mahalleri 
ma 'mfir olmak üzre aslıab-ı miyah taraflarından ted
kik itdirilmiş ve mezkfir Boyacı karyesi suyolları 
dahi ber mficeb-i sfiret tesviye olınmadığına sebeb 
merbfit mübaşeret sfiretinün ikinci bendinde muhar
rer olan dokuz yüz zira' malıallerine eski birerlik 
olarak tecdldi lazım gelecek iki bin iki yüz elli kün
kün beherine beşer guruş fiat vaz ' olmacak iken se h
ve mebnl beher zira'ına beşer guruş vaz '-ı fiat alın
ması cihet[iy]le altı bin guruşdan mütecaviz seha
meti(?) aldığından kamilen tesviye olmmayarak bu 
dahi noksan yapılmış aldığı anlaşılmış ol suretle zikr 
olman suyollarınun ber mikeb-i keşf tesviyesi mu
vafık-ı emr ü irade-i aliyye-i nezaret-penahlleri bu
yurıldığı halde mezkfir atık sfiretinün battalda hıf
zıyla tesviye olman mahaller mesarifi olan meblağ-ı 
mezbfir beş bin iki yüz beş buçuk guruşun mlr-i 
mfima ileyhe i 'tası ve dahil ve haric-i ez sfiret istid 'a 
olman iskele çeşmesinün vukü' bulacak mesarifi 
olan beş bin otuz sekiz guruşluk mahalline dahi 

1 1 3 

14-2/39/lf 
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me'mfir buyurılacak bendeleri yedine mübaşeret sfi
retinün tastir ve i 'tası lazım geleceği mütevakkıf-ı 
re' y-i alileri olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-emründür. 
Fı ı ı Muharrem sene [ ı 2] 69 [25 Ekim ı 852] 

14-214111 Rumelifeneri kalesi ve Kilyos çeşmeleri
nin bozulan suyollarının tamirat masrafına dair. 

Boğaziçi'nde kain Rumilifeneri kal ' asıyla Kilyaz 
çeşmesinün su yollarınun ta 'mir ü tecdidi husus ı bir 
kıt 'a  sfiret mficebince bu esnada hitama reside olmış 
o ldığından keşf ü mu ' ayene birle mikdar-ı mesarifini 
mübeyyin terkim olman keşf-i sani defteridür. 

Fı gurre-i Ra sene [ ı ]269 [ 1 3  Aralık ı 852] 

Kilyaz çeşmesinün ta 'mir ü termimi mesarifi : 

Lağm ağzından mesleğe kadar Arnabud künki tecdi
di : 
Tfilen 
His ab 
ı20 

Künk 
300 
3 .5 
1050 

Ad ed 
Fı 
Guruş 

� , ...., -· __.!.�.;tA r .v/• 
�- �- -��--�:":/' Meslek-i mezkfirdan ikinci mesleğe kadar mevcfid 

� <ç.-� salma lağmınun derlım kum ile memlfi aldığından ca 

----- � �· ·. .  �-· be ca bacalar küşadıyla lağm tecdidi : 

--�?:' >--�t ·-_:;---- Tfilen 
- "�""'��r� _ - Hisab 

'--.Jr�· ,- . • \, � . "  - 150 • � .  :-.J, ,  -·� �:;.-- - -- -�---:3 Fı - ı;:-., ' :l-. "'-
45

-
0
-·

Guruş 

Üç aded mesleklerinün lökün ile ta 'miri : 
S emen 
1 20 Guruş 

Yatak mahalline beş üzerine kurşun borı tecdidi : 
Kıta'at 
1 0  Aded 
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37 Fi 
370 Guruş 

Hazinesine lökün kalay tecdidi : 
S emen 
250 Guruş 

Maslaklar içün yedi üzerine borı tecdidi: 
Kıta 'at 
3 Aded 
28 Fi 
84 Guruş 

Nakliyyesi : 
333 Guruş 

Cem 'an yekfın: 
2556 Guruş 

Rumilifeneri kal'asınun çeşmesi ta'ıniri mesarifi : 

Baş meslekden yatak başına gelince Arnabud künki 
tecdidi : 
Tfılen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
3 .5 Fi 
875 Guruş 

Üzerine borı tecdidi : 
Kıta'at 
1 5  Aded 
34 Fi 
5 1 0  Guruş 

Bir aded meslek ta'miri : 
S emen 
25 Guruş 

Nakliyyesi: 
141 Guruş 

Cem'an yekfın:  
1551 Guruş 

1 15 
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Cem'an yekun: 
4107 
0100 
4007 
0507 
3500 

Atik kurşun bahası kıyye 40 fi 2.5 
Guruş 
Ta' ınirine nazaran tenzlli 
Guruş 

14-2/41/1b işbu keşf-i sani defteri natık oldığı üzre zikr olman 
c:2..-A->-L<·. _ .  

. çeşme ve su yollannun mesarif-i ta 'mlriyyesi gayr-i 
"'---b;t:> _--�J�r·�;U_/.#.:;,��...J . . : ez tenzll cem'an üç bin beş yüz guruşa reslde olmış 

· -�-=- -.:.�_:.:-<7..t_., · �- 'J t;_;ı .cr.;.�;.ı.·".i·f-.. .· olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-� \ ·( �/ · · · _, · (� <.f:.,:...;· . , .: � �  . . . .  
. e '--4 ..:- 1 • � M: ·c::;_ .; ·  . · emrundur. \ _ _  r_... ,... . • . .� v� �., .... .::-f"..#r;tı;__., < =" • ' Fı  3 Ra sene [ 1 2]69 [ 1 5  Aralık 1 852] . ·:· '6 , _..;,1 .. . ;,;..• ı 

�� ı:_ , 

Bende-i serkatib 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za � (  
Bende-i sera 'za-yı meclis-i Ebniye(?) 
Bende-i nazır-ı ab 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 

14-2142/la 14-214211 Kasımpaşa 'daki İbrahim Paşa çeşmesi-
u�� _.:...),.eJ...J'�ı... . : , . . nin bozulan suyolunun tamirat masrafına dair. 

. (v <-;r:'.,_ıç�...:'<fe,:_.tU'. .• . " c.. . . . . _,.,., cl�� "-' ..:... r.: · 9-.�, �:WJ,L"IIi.J,._, üjf'i: . • ı · r.' lJ 
. c.-<- r.."'":';' �....,;; .ı� ı.e,� �_..., Kasım Paşa'da Sivrikoz mahallesinde kain müteveffa 

����· .... �,.,,�,.tJı';v .., - �· . İbrahim Paşa nam sahibü' l-hayrun çeşmesine cari 
- · .s·�...s. ZJZ w-:;:1{�� � ..;..;.,��..v� suyolınun mesarif-i vakı 'asını mübeyyin terkım kııı-

·.,;,_ O ,.,. ... ,.:IJ t .ı cr'c::#� � -- �  :.6- 0 0 k f 0 A 
� d f ' ct• • -__... ( ·. - -." " . .  '":N,�, nan eş -ı sanı e ten ur. 

-- ' •; � �*'}i--a4:;� e,zj,... 
«- �-- 7-, ·. · ....J4. Fı 2 R sene [ 1 ]269 [ 1 3  Ocak 1 853] 

J\v" . c;, .  
Çeşme-i mezkurun menba 'ın dan mesleğe gelince 
kargir lağmınun üzerine mevcud örili bacası küşad 

-wt;��_,;ı; ..,....:,vıU:..ıi alınarak deri'ınında çarnunnun tathlri : 
c....s..,_;_,, (<'�q.i-� "' 
<..r..�..:.;,.,;�,�� TUlen Arzen � - , JZ Hisab Hisab " '  

-. � 20 1 .5 'i:\ �'" 
. �-

Terbl'an 
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His ab 
30 
5 Fı 
150 Guruş 

Meslekden bon mahalline gelince yarma hendek ile 
kır harpuştalı Arnabud künki tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
3 .5  Fı 
875 Guruş 

Künk mahallinden terazfiya gelince zebane mahalleri 
sargılı tahtı yasdıklı üzeri harpuştalı altı üzerine bon 
tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
60 

B on 
33 Ade d 
34 Fı 
1 122 Guruş 

Terazildan köpri başına gelince kezalik altı üzerine 
bon tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
70 

B on 
38.5 Ad ed 
34 Fı 
1 309 Guruş 

Köpri başından çeşmeye gelince kezalik altı üzerine 
borı tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
60 

B on 
33 Aded 

1 17 
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14-2/42/lb 

34 Fı 
ı ı22 Guruş 

Çeşme-i mezkfir hazinesi derfinına lökün kalay tala-
sı : 
Tfilen 

6 Parmak 

Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 3 ı s  Parmak 

Mevcfid terazfiya derz vaz 'ı :  
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
6 4. 5 

Terbl'an 
His ab 
27 
2 Fı 
54 Guruş 

Terazil üzerine sağir mermer tekne vaz 'ı :  
Aded Beheri 
ı Hisab Hisab 

ı ı 
ı 20 Guruş 

Çeşme-i mezkfir üzerine sac tirnunndan kapak ma'a 
kined ve kilid: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı ı 
50 Guruş 
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Çeşme tarafeynine seng-i mermerden varil taşı: 
Aded Beheri 

2 
ıoo 
200 

Tfilen 
His ab 
ı 
Fı 
Guruş 

Arz an 
His ab 
ı 

Köpri tahtında mevcfıd ıskarasınun ta'mlri : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 2 ı 

Terbl'an 
His ab 
60 
=ı 5:::.___Fı 
90 Guruş 

Hammaliyye ve nakliyye ve mesarif-i sairesi : 
265 Guruş 

Cem 'an yekfın: 
5570 
0570 Ber mfıceb-i kontorato tenzll şode 
5000 Guruş 

işbu keşf-i sani defter[i] natık aldığı üzre mezkur 
çeşme tarlkınun mesarif-i inşaiyyesi gayr-i ez tenzll 
cem 'an beş bin guruşa baliğ olmış olmağla ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

1 19 

Müteveffa İbrahim Paşa nam sahibü' l-hayrun Kasım 14-2142/lc 
Paşa'da Sivrikoz mahallesinde kain çeşmeye cari �-· . . 
ma-i lezlz t:ırlk� ��r rı:u�e�-i sfıret tesv�ye alınarak 4;,::.�-:-���t</.;;u_._.._.,�ı.:·. o · ,  
bu kerre resıde-ı husn-ı hı  tam olmış oldıgından keşf- \.:t..J;;,e,:_d. ��AI•_ı.,ıp.-:tGI..J�ı.:.rf-o .:.�· . o 

i sanisin ün i erası husfısı canib-i nezaret-i Evkaf-ı hü- "'wı,st;e-;:/"JI :'��'!-!' ..... ...,)C-� �·-,"h,,., .. ;.ı,.�ı,,;�,;.,.:�ı ...... 
' o  w_.,.._.. .... , ,.. L.. . .  -,.ı o o • -.... ., 

mayfından havale buyurılan Suyolcı Süleyman �*''.:1-'J-���� ".10 0 o�.4:/.:;�·�.;ç-... �..;_.;,,�J;-o� 
Ağa'nun müzekkiresinde inha ve istid'a olmmakdan �'-..-;...:jj�:. �,�_ !.- -:-v;;�c:_:;�:��-..:.iı� , naşl me'mfır-ı mahsusa irsaliyle bi' l-mu'ayene keşf b���r&�...ı: ':: .... ;t(�<��-;���;.:: ı:..i.:('cP="'_, 
ü misaha itdirilerek ol babda kaleme alınan merbfıt 14::--����;;..ı.fou:..r...ı 
keşf-i sani defterinde muharrer esamlleri zirine o.t4 c> r"':'-'u-� ��::..V/.)'(..1� • • • rayic-i vakte göre meclisce vaz '-ı fiat olmarak c ---- "'� ""-"'J,, 
lede'l-hisab tarlk-ı mezkCırun ta 'ahhüdinden tenzlli 
lazım gelen beş yüz yetmiş guruşdan ma'ada 
mesarif-i tesviyesi keşf-i evveli mfıcebince beş bin 
guruşa reslde olmış idüği muhat-ı ilm-i allleri 
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14-2/43/la 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

buyurıldukda emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 
Fı 5 R sene [ 1 2]69 [ 1 6  Ocak 1 853] 

14-214311 Bahçeköy 'deki bendierden Çırağan ve 
Dolmabahçe sarayları ile Beyoğlu taksimine su ile
ten suyolunun tamirat masrafina dair. 

Bağçe karyesinde kain üç aded bendierden Çırağan 
ve Beşiktaş sahil-saray-ı hümayfinlarıyla Beğoğ
lı'nda vakı ' cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı 
Evvel tabe serahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan 
taksime gelinceye kadar ana tankınun geçen altmış 
sekiz senesi Muharrem'inden sene-i mezbfire hitamı
na kadar emsali misillü bir sene zarfında zuhfir iden 
ta 'mira tın un mesarifini mübeyyin terkım kılınan 
müfredat da� defteridür. 

Lağm derfinında sarf olman lökün: 
95 Kıyye 
3 .5 Fı 
332.5 Guruş 

Ücret-i bargir: 
17  Aded 
1 2  Fı 
204 Guruş 

Terazfi-yı ab borılanna sarf olınan kurşun: 
25 Kıyye 
2.5 Fı 
62.5 Guruş 

48 "dat" mükerrerdir. 
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Sarf olman ip: 
42 Kıyye 
4 Fi 
168 Guruş 

Nakliyye ve mesarifat-ı müteferrikası: 
100 Guruş 

Cem'an yekfin: 
2707 Guruş 

işbu defter natık aldığı üzre mezkfir tarikun sene-i 
mezbfire zarfında vukü' bulan ta'miratınun tesviye
sinde istihdam olman arnele icaratıyla sarf alınan 
eşya-yı lazıme-i sairenün rayic ve mübaya'ası vechi
le vaz' alınan fiat üzre hisab olındukda cem'an iki 
bin yedi yüz yedi guruşa baliğ aldığı rehin-i ilm-i a
lileri buyurıldukda ol babda ernr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-ernründür. 

Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za 
Bende-i katib-i meclis 
Bende-i nazır-ı ab 

12 1  

Merbfitan takdim-i hak-ı pay-i nezaret-penahileri kı- 14-2/43/lb 
lınan bir kıt 'a  mesarif defteri mealinden keyfiyyet �..,..:n.;�� . . 

� 0 0 0 � � 0 V 0 V �- O � .. -'le-�_,.. � rehın-ı ılın-ı alılerı buyurılacagı vechıle Bagçe kar- . : '-' ... u�;..ı...-'...;.._,...s�· : · ."" J.A:4'ı.k. � . 
yesinde kain üç aded bendierden Çırağan ve Beşik- �_...;�.,,�.�"'<b'' ... �--� -""""-:"��·�---"'!iı...o(...A.i '�
taş sahil-saray-ı hümayfinlarıyla Beğoğlı'nda vakı ' �-f��....ı.-->' -�· .""'�"'�i��.,;�.- �ı..t��-
cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe se- (!;;.. ��;.,�:_, ���;,�·, �/.,;{; . ·.:7.-ı-�.r�'-
rahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan taksime gelin- � ..... ;,.:..,· . ' ' ' lf-'--�l$:ı--.,f,·�-��<4'/J't(/tP./ı.:.,:, 

A � ı  b " d  �kı k b ı _ _. ..,. ı..., �- • ,.-. �A.J at;  ce terazu ar eynın e ana tan nun urşun on arıy- - . . ·: " �.!.<U-;...-i.Y..sı..::. , .'. • . ı.,!.. ��_,;_, 
la ba'zan lağm derlinında vukü' bulan meramatınun49 � .. �·"u-� ���'ft'h;.vb,;;_; : ���-::_ffi!,"?' 'rı-i;�, 
tesviyesiyçün taksim-i mezkfir bölükbaşısı ma'rife- -�.lb,_,_ �b�e;_.l#-:",.;.e, '-' -� ��� L.,D .. _,e ,  . 
tiyle irsal olman lökün ve istihdam alınan arnele ica- ..-uı ;_, <B: '..:-"'.:.o>� ....... .. �--:J'f.t.�cr":"'d.._:; 
ratıyla sarf olman eşya-yı lazımenün rayicine göre (/" •. c..o:-� =..:._;;,�·: . ..  . 1 
mübaya'a alınan fiatı Su meclisinde vaz' olmarak ��'.-:...-.... .-6 � v "-'.' � 
hisab olındukda mezkfir defter natık aldığı üzre cem- · J�'tZ;-f' ....... 
'an mesarif-i tesviyesi iki bin yedi yüz yedi guruşa 
baliğ almış aldığından bu sfiretde meblağ-ı mesarif-i 
mezkfir sabıkı vechile Evkaf-ı hümayfin hazine-i ce-
lilesinden bölükbaşı-i merküm kullarına i 'ta ve ihsan 

49 meremmatınun 
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14-2/43/2a 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

buyurılınası babında ernr ü ferman hazret-i men le
hü' l-ernründür. 
Fi 1 4  R sene [ 1 ]269 [25 Ocak 1 853] 

14-2/43/2 Dıraman mahallesindeki bazı evler ile 
hamamın tıkanan lağımlarının tahliye masrafına 
dair. 

Çiharşenbih civarında Dırağınan mahallesinde kain 
on sekiz bab menzil ile bir aded hammarnun çirkab 
lağmları memlu ve mesdud aldığından tahliyesi hu
susı keşf ü mu 'ayene olmarak mikdar-ı mesarifini 

1 mübeyyin terkim olman keşf-i sanı defteridür. 

Baca küşadı : 
Kıta'at 
Aded Hisab 

2 

Terbi'an 
Hisab 
380 
3 Fi 
380(?) Guruş 

Fi 5 Ca sene [ 1 2]69 [ 14 Şubat 1 853] 

Beheri 
Hisab Hisab 
2 5 

Lağm-ı mezkur üzerinde fesh olman kaldırırnun ma
halline ferşi :  
His ab 
1 00 
ı Fi 
1 00 Guruş 

Lağm-ı mezkur derilmndan ihrac olman çirkabun 
deryaya nakliyyesi : 
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His ab 
200 
ı Fı 
200 Guruş 

Cem 'an yekün: 
1940 
0640 Sahib-i arz-ı halün ta'ahhüdi vechile tenzlli 
1 300 Guruş 

işbu keşf-i sani defteri natık oldığı üzre zikr olınan 
kariz lağmınun mesarif-i tathlr ve tahliyesi gayr-i ez 
tenzll bin üç yüz guruşa reslde olmış olmağla ol bab
da ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Bende-i a 'za 
Bende-i serkatib 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 

Fı 2 C sene [ 1 2] 69 [ 1 3  Mart 1 853] 

Bende-i sera 'za-yı meclis-i Ebniye(?) 
Bende-i nazır-ı ab 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i katib-i su 

123 

İşbu arz-ı hal mealinde Çiharşenbih civarında Dı- 14-2/43!2b 
rağman mahallesinde kain ba 'zı menazil vesaireye ..:.--"-:*'�-:. ... ;L-_, .>;ı.:.. �..:ı1t:.:"':';ı.:.� .. �:_.� ..;.._ v&Jı:: ., ..;......, .,.:. , 
mahsus olan lağmun mesarif-i tahliyesini mübeyyin �!;�� ���-::�..ı .. ,�·t.ı.:.�� :...;; .. ...;r-;8·(Ji:;g..--.p--·.;,�� 
tanzim olman keşf defteri kazaen zayi ' Olmış :�' � '�-''-"' "-'"";'.J'·-'w_ �:'.� 'Cica' '  �....ır..,�(;.Y e-,; tı.i,·._;, 'r!-

ld � b A '1 k d b ' ' l  'h A A ' f  0 k" �&J V>'�J�/V-;.-'A!>,., ""' ( ' ' ' \bı  \ '  o ıgını eyanı e ay ı ı -ı rac mesarı -ı mez ure- & ..,·rJ · �-... _ . . _ . · "' .• � - �!. ... Y � .ı1;;,.,;e,�.s; :_ııı:.:, ,  
nün lazım gelen malıallden i 'tası istid'a  olınmağla e...��"�·Z:::.:.:1''7�;�--��'"'�..J '"".p-.. � f!, � 
sactır olan ferman-ı saml-i nezaret-penahllerine imti- c.:.::�/,)J.j i��.JI:S,_i:;_,.ı, �'j • .._s-•-9�:-,h..-/,:._·�p_,;,�J\ 
salen zikr olınan defterün bi ' l-ihrac merbütan takdim (_.,·,,..,...;� .. �;, ;,.,�,::,��;z;_..�e;e�;,;;;.ı.J�_,.....e,, 
kılınan bir kıt ' a  suretinden ma'lüm olacağı vechile c..i� �cJ1i� ,,:_..,., �ı.; (�c";-'.�-''?'"'..,�...0'-'.: ı.:..�Lrl4, 
mezkür lağmun mesanf-i keşfiyyesi olan bin dokuz .._;;�,.uii� ::�:,;!..-�,!;·:-_;.; �-�("� ,��- � alv_:, 
yüz kırk guruşun altı yüz kırk guruşı tenkis olınarak c.?%-(.d,.-_y,,.,-__;c ;z;�, :'."""':�<-:-'!W'-"_111' .. eı.: �__.. üç yüz guruşla tesviyesine Lağmcı Rüşen Ağa ta 'ah- lt- . .  c �'(�_,_.ds�J� 
hüd itmiş ve ol vechile tahliye ve tesviyesine bi'l-
mübaşere hitama reslde olmış ve tahkık olındığına 
göre meblağ-ı mezbürun canib-i vakfa dokunun ol-
mayup orada bulınan ashab-ı menazil taraflarından 
tesviye olmması lazım gelür ise de anlar da efkar-ı 
fukaradan olması ve bundan akdem Zeyrek başında 
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tahliye olman lağm mesarifinün dahi merhameten 
canib-i rnidden i ' ta kılınması cihetiyle mesarif-i 
merkümenün dahi merhameten canib-i rniriden i 'tası 
her halde re'y  ü irade-i aliyyeye mütevakkıf idüği 
rehin-i ilm-i ali-i hıdivileri buyurıldukda ol babda 
emr [ü] ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 
Fı 4 C sene [ 1 ]269 [ 15  Mart 1 853] 

14-2144/la · 

ı4-}'�e..,·" ,  .� . . . 14-214411. Belgrad köyündeki bendlerde� Istan-
-

_J , ;;.�1'-"'if:'-:'�.Af., � , �,;.ı:, �J..;.. .;.:..ı : 11 u  ı. ·  bul'a su ıleten Kırkçeşme suyolunun tahlıye ve ta-c.-- .-:. ( • ""j'"".J//1 c,.e; � . . . - . -� ...... , :��e��:,:... .. .:,./ �:.:....;ı,..;..r ;:;::��� �h-�(4:...�--t:�J �.,..:- mirat masrafına dair . 
. IP • • • �-.J>� -· _, c '7../��·!.j...QJJ: � ,.,_:J_..s. : .._/, . 

.. • • --fS'c:/•Y�.J� 
. :..ı_, �-:' ���.<&�;_-.:.�ı;.; Der-sa'adet'e cad ma-i leziz bendlerinün ana tarikıy-
��y;·;�-r4�:._..�� 1a ıskara ve kemerlerde ca be ca vukü' bulan mera-

matun50 lökün ile tesviyesi ve haric-i surda lağm de
runında hasıl olan kökün kat 'ı ve lağm-ı mezkfir de
runında teraküm iden kum ve çamurun tahliyesiyle 
ta'mirat-ı mukteziyye-i saire geçen altmış sekiz se
nesi Muharrem'inden sene-i mezbfire Zi ' l-hicce'si 
gayetine kadar sabıkaları vechile bir sene zarfında 
ber veeh-i muharrer vukü ' bulan mesarifün mikdarı-
nı mübeyyin terkim kılınan müfredat defteridür ki 
ber veeh-i ati zikr olınur. 
Fı 5 C sene [ 1 ]269 [ 1 6  Mart 1 853] 

Sene-i mezbure zartinda istihdam olman suyolcıyan: 
E yy am 
Ade d 
1 65 Fı 12  
1 97 Fı 10 
3950 Guruş 

Haric-i surda istihdam olman lağmcıyan: 
E yy am 
348 Aded 
10 Fı 
3480 Guruş 

Kök kat ' ında istihdam olman Hırvat amelesinünüc
retleri : 
Eyyam 
2 1 7  Aded 
8 Fı 
1736 Guruş 

50 meremmatun 
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miric-i sı1rda medimat-ı51 mezkı1reye sarf olman lö
kün ve yedirme bahası:  
390 Kıyye 
3 .5 Fi 
1 325 Guruş 

Mübaya'a olman ıhlamur: 
16  Deste 
3 .5 Fi 
56 Guruş 

Mübaya'a  olman küfe bahası: 
30 Guruş 

Haric-i sı1rda lağm derı1nında sarf olınan mı1m: 
5 Kıyye 
8 Fi 
40 Guruş 

Meramat52 [ vu ]kü ' ında irsal olman me' müranun 
bargir ücretleri : 
His ab 
1 30 Aded 
1 2  Fi 
1 560 Guruş 

Eğrikapu dahilinde Kiremi d mahallesinde vakı ' 
re'aya hanelerine muttasıl ana lağmınun yetmiş ar
şun tı1lında mahalli kağşayup fena-pezir oldığı ve su
yun icrasına mani ' oldığı bi' l-istizan ba emrname-i 
sami lağın-ı mezkı1ra kaygan keşidesinün ber veeh-i 
maktı1 ' mesarifi : 
2500 Guruş 

Eğrikapu'da taksim kubbesinün derı1nı ziyade 
ta 'mire muhtac bulındığından kerevid(?) ve sıva ve 
badana vesairesinün ta 'miri mesarifi: 
1000 Guruş 

Zikr olınan lökünün irsalinde ücret-i bargir ve talaş 
bahasıyla hammaliyye ve nakliyyeleri mesarifi: 
733 Guruş 

51 meremmiit-ı 
52 Meremmiit 

1 25 

14-2144/lb 

14-2144/lc 
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Cem'an yekün: 
1 6410  Guruş 

İşbu defter natık aldığı üzre geçen altmış sekiz sene
sine mahsuben zikr alınan ana tarikıyla ıskara ve 
kemerlerde ca be ca vukü ' bulan meramatun53 tesvi
yesiyle ta'mirat-ı mukteziyye-i saire ve haric-i sürda 
lağm derunında hasıl olan kökün kat 'ı ve teraküm 
iden kum ve çamurun tatbir ve ihracında istihdam 
olman arnele icaratıyla sarf alinan eşya-yı 
lazımesin ün rayic ve mübaya 'ası vechile vaz ' -ı 
fiatları hisab olındukda cem 'an mesarif-i tesviyesi 
on altı bin dört yüz on guruşa reside aldığı muhat-ı 
ilm-i alileri buyurıldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Merbütan takdim-i hak-ı pay-i nezaret-penahileri 
kılınan bir kıt'a mesarif defteri mealinden keyfiyyet 
rehin-i ilm-i alileri buyurılacağı vechile geçen altmış 
sekiz senesi Muharrem'inden sene-i mezbüre Zi' l
hicce'si gayetine kadar bir sene zarfında Belgrad 
karyesinde kain bendierden Der-sa 'adet'e can 
Kırkçeşme ta'bir alınur ma-i lezizün haric-i sürda 
ana lağrnlarınun derunında hasıl olan kökün kat ' ıyla 
dahil-i sürda Eğrikapu haricinde taksimden Ayasaf
ya'da vakı ' diğer taksime gelince ana lağmlarınun 
fersüde olan mahalleri lökün ile ta 'mir olmarak tera
küm itmiş çarnunnun tabiiyesiyle civarında Kiremid 
mahallesinde Kanlıkilise kurbında ana lağmına mut
tasıl bulınan re 'aya hanelerinün başka(?) suları ol
mayup lağm-ı mezkürı iç tarafından hafice delerek 
kuyularına ma-i leziz icra eyledükleri bi' t-tebeyyün 
bir tarafdan kapandırılmakda ise de diğer mahal
linden açılmakda bulınmış aldığından bu cihetle 
lağm-ı mezkür harab ve suyun İcrasına mani ' oldı
ğından keyfiyyet bundan akdem lede' l-istizan ma
zarrat-ı vakı 'anun men' u def'i zımnında vürüd iden 
bir kıt 'a emr-name-i sami iktizasınca lağm-ı mezkü
run kaygan keşidesiyle tesviyesi ve Eğrikapu'da va
kı '  taksim kubbesinün ta 'miri ve tabiiyesiyle mev
sim-i sayfda zuhür iden meramatun54 tesviyesinde 
sarf olman lökün ve eşya-yı lazıme ve arnele icaratı 
ve rayic ve mübaya'ası vechile vaz '-ı fiatları hisab-ı 
sairesinün rayicine göre mübaya 'a o lınan fiatı Su 

53 meremmatun 
54 meremmatun 
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meclisinde vaz ' alınarak hisab olındukda defter-i 
mezkur natık oldığı üzre cem'an mesarif-i tesviyesi 
on altı bin dört yüz on guruşa reside olrnış olmağla 
bu takdirce meblağ-ı mesarif-i mezkur aslıab-ı mat
lub kullarına ifa olmmak üzre sene-i sabıkı vechile 
Evkaf-ı hümayun hazine-i celilesinden i 'ta ve ihsan 
buyurılınası babında ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' l-ernründür. 
Fı 5 C sene [ 1 ]269 [ 1 6  Mart 1 853] 

Terkin 
Meclis defterinde mukayyed olmağla sehve mebni 
işbu mahalle kayd olınrnış idüği. 

127 

Ber mantOk-ı derkenar hammarn-ı mezkurun çirkab . 14-2/44!1d 
mesarifi tefrik olmmak üzre Su meclisi canibinden ..,.Ji, ... .:.ıt.., � . . 
me'mur-ı mahsusa irsaliyle tekrar misaha itdirildük- �//:.��.'lb::J;'�����i��oJ.,.�GJ� /, . ' 
de ancak keşf defterinde muharrer tahmin olman yüz��c.:;�tU,�tı-��..v'�, ei..J.,..;; ,�:::�- '""'� -: 
arşun lağmun yalnız otuz arşuşunıss hammarn-ı mez- lid-f.'•i--:'"""� . . . � �  ��� ��j; . , . : j'v,,� 
kura mahsus olup fiat-ı mevzu 'ası vechile beher ar- Ai •. - .. , ,A • 1'...ı ... "t,(t·t...Aı.. ·- · /���-1-;.j.ı, �ı. ...,.,..,�..,.lLS� ' -J,lf · '  · ' 

şunı beşe� �u
A
ruşd�� y�z ell� ��ruş V� �üşa� olma� � ·  • c- 4'#(;.-v�, ��- ?'tJ_, .. �_�tJt!;� 

baca ve furu 'at-ı saıresı mesarıfınden ısabet ı den ellı 
• · �ı:_ ;.i� ($.;_,.cl/:;,, 

gu�uş k� �e� ·�n. iki y�z
A
gur�şı hamma�-.ı mez�ur . · i>.�u>!. · ���.0_...,_,-b(;�,_·, miıste' cırı canıbınden ı ' tası lazım gelecegı muhat-ı : . w�J'/.;':,�·1'! v 

ilm-i allleri buyurıldukda ernr ü ferman hazret-i men cJ;!� ı:; · 
lehü' 1 -ernründür. 

Fı 7 Receb sene [ 1 2]69 [ 17 Nisan 1 853]  

14-214511 Sultan Ahmed ve Ayasofya külliyelerine�,·, e. �  ı. · . . 

14-2/45/la 
• . • • � . �ı.o..;.)".;'-- 1 • . . 

su ıleten suyolunun tamırat masrafina daır. � �.ıı �.�,�y ·· · . "".::-'-' ... -ı..&_, ��ı.....t;..; . . 
• • • � � ..jı.k5 � }:.'(31.. , • 

• . . • -�·J :.,ı> ı &i!ı,. ....... "' � � . • ....... ı,;.ı,;_., . . , • . 
Sultan Ahmed ve Ayasafya-i kebir cami '-i şerifle- . . • - ,.ı,.,..:;ı..,� ..;:('...,.:.;,_jJI ..,i , - '�"-.;t'.J�.ı6 a-�..: ..... , 
ri

.
�e ve im�ret ve ha�rat-ı sairele�i�e. cari �a-i lez!- · ;;.��-:/:.���, zun ana tarıkınun Edırnekapusı harıcınde vakı ' tera- �t'-...: ı:lii:l'.._e,,,r:.-· 

zudan Bozdoğan kemerinün nihayetine gelince ba'zı 
mahalleri harab olmış olmağla ta 'mir ü termimi hu-
susı bu def'a hitama reside olrnış aldığından keşf ü 
mu 'ayene birle mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim 
olman keşf-i sanı defteridür. 
Fı 1 3  Receb sene [ 1 2] 69 [23 Nisan 1 853] 

Edirnekapusı haricinde vakı ' terazudan ilerüde kab
ristana gelince üzeri turab imlalı tuğla harpuşta ile 

ss arşunı 
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;..-J:;s•.iJ_•"'.J'�'}:ttt.;�.Jttb- Karagümrük'de vakı ' terazfidan Sarmaşık mahalle
����,,:j·t�"·":;J ,).Jd sinde kain lağm ağzına gelince üzeri kaldının ferşi 

�>0ı...-,; .,;{' altı parmak ta'bir olman künk ferş olınmış tarikun '--:;:t_.<ıV zebane başlarına yedirme sargılı ile ta'miri : 
" . '!..:... Tfilen 

" t.· Hisab 
80 
6 Fı 
480 Guruş 

Sultan Mehmed civarında Yeniçeşme nam ma
hallden Altıay çeşmesine gelince üzeri kaldının 
ferşli kurşun bon ferş olınmış tarikun kezalik 
ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
140 
�6 __ .Fı 
840 Guruş 

Malta çarşfisınun üst başında kain terazfidan Şekerci 
ham caddesinde lağm ağzına gelince üzeri kaldının 
ferşli kezalik kurşun ferş olmını ş tarikun ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
160 
6 Fı =----· 
960 Guruş 

Karaman çarşfisındaMismarcılar tarikıyla Esbpazarı 
kemerinün kapusı önüne gelince kezalik üzeri kaldı
rım ferşli kurşun bon ferş olınmış tarikun ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
80 
6 Fı 
840S6 Guruş 

56 480 
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Mezkür kemerün üzerinden vasatı malıallerine kadar 
hendek küşadıyla üzeri tuğla harpuştalı altı parmak ..,�...;,_;��_, (.;,;J•a/./,,.r� 
künklerinün ta'mlri : �....ı ı L..o.;...)p""" . ' "'"  d 
TOlen �� ;;;�./ 
Hisab � � -k. 1 50 v�. 
5 Fı 
750 Guruş 

Kemer-i mezkurdan Atpazarı . yatağı ta 'bir olman 
mahalle vannca üzeri bila kaldırım tuğla harpuştalı 
on sekiz parmak devrinde kurşun borılannun ta'mlri : 
TOlen 
His ab 
345 
"'-.5 __ Fı 
1725 Guruş 

Mahall-i mezkürdan tarik-ı cadde ile Bozdoğan ke
meri üzerinden kemer-i mezkürun nihayetine gelince 
üzeri bila kaldırım tuğla harpuştalı hendek küşadıyla 
kurşun barı ta 'miri : 
TOlen 
Hisab 
205 
5 Fı 
1025 Guruş 

Nısf hammaliyyesi: 
308 Guruş 

Cem'an yekün: 
6678 Guruş 

İşbu defter natık aldığı üzre muşarun ileyh Sultan 
Ahmed Han hazretleriyle Ayasafya-i kebir evkaf-ı 
şeriflerinden olan ma-i lezizleri ana tarıkınun mesa
rif-i ta 'miriyyesi cem 'an altı bin altı yüz yetmiş se
kiz guruşa baliğ olup ol suretle meblağ-ı mesarif-i 

<O� ıiJ>�.:.ıA-ı.9�,..ı,..ı. c".>��·.v 
($,;.>·��-;.;a;:.ıt..t,·.;;�_, ı 

:� tt. "  tr�)-v--..,-... . 

�� ...... _, � �1 

1 29 

14-2145/lc 

14-2!4511d 

: ........... � .  . �� � .  ...... 't'L ,  �.! 

.. ..... .. ..... �1 ce ,  � 
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mezkür evkaf-ı müşarun ileyhimünun cari olan sula
rına göre bi ' t-taksim sülüsanı olan dört bin dört yüz 
elli iki guruşı müşarun ileyh Sultan Ahmed Han 
vakf-ı şerifi canibinden ve sülüsi olan iki bin iki yüz 
yiğirmi altı guruşı dahi zikr alınan Ayasafya-i kebir 
vakf-ı şerifi canibinden lazım geleceği muhat-ı ilm-i 
ali-i asafaneleri buyurıldukda ol babda ve her halde 
emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

Fı 16  Receb sene [ 1 2]69 [26 Nisan 1 853] 

Bende-i serkatib 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i sera'za-yı meclis-i Ebniye 
Bende-i nazır-ı ab 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i katib-i meclis-i Su 

14-2145/le Cennet-mekan Sultan Ahmed ve Ayasafya-i kebir 

.V��'� �,��) f;'....- ... .:-;, .. � ···(��� • ., ..,.tJı ;ob, ... � cami ' -i şerifi ve hayrat-ı sairelerine cari ma-i lezizle-
1)',��,�/N�,..Ji.+_,...ı:�!"' :V��·;q..:..ı-:ı"!p��·, ri an

A
a �ar�kı m�hta�-ı ta�mir ��lı�d:ğından tesviy�s�

':flA - �.;�" ,..-e' 't.�_;;'-e·..ı:.. ... ·.J�-_� • � � !at. ne canıb-ı nezaret-ı Evkaf-ı humayundan ruhsat vırı:f'�,..ıf�':.,ı_..· e.t-... ��.;_, ,  ı .  ;;,�·-.#!!>' • �.... lerek mesarifatı altı bin yedi yüz seksen üç guruşa 
• •  . . .  - . r; ....-....-.... .... � --� �- ı.... � �_, CIIW ��-'!.-..?Jrjı.. f..!.Aiı- • ..;... . · • baliğ olmış aldığı merbüt arz-ı hal ve işbu memhür 

_....;.ı ... ,�c;ô..b.'�!S:! :?-'�...;.;;L. /�': L/J� Y_ ,  ,f'j.J..:/) � pusulada gösterilmiş ise de ta 'mirat-ı mezküre sahib-/.' . . '. t • .·r • "<-""'- � ..v,..._,,;l- ı..o � ' u:;  c 11..J.-_,, '1-- Jfl .... � .... .,l-".,;-..; .... �.Jı .:.. • . , ; ,.  . -
_ ""' i arz-ı hal-i merküm ma'rifetiyle tesviye olınup me-· :- . c: . -.-, ...-:-- • � _;j � A,}.Jr{H,.. : ...,... 

"'iJ,.Y����...,L�__; ..,�-��...> ı.;;!ı���- · ·. sarifi bu mik��ra ?aliğ o�:_nış ınıdur aldığı hal�e 
_
kan� 

�Ç--!)v_,�J;rp�,,.,�W;..1,� .. , 1 -���_..�...,. g� vak�ara aı�du� ı;ı� ayene 
A 
alınara� m

_
esarı�er� 

;I..Jy.i,f.()Jı�ı.6-l?J•ı2J.. ·• . . � �� .........._ �� 1 bı' t-tefrık tesvıye-ı ıcabı hususı nezaret-ı eelıle-ı 
«/;,'· ,�, ·_,;,.- .;.·, · · . .  ���· .. :ı...-__.�tC:Jc.---,r �e,: ı;.;_;..,., merkürneden bi'l-havale işbu evrak üzerine muhrec rvı7� �..-ı.o_.. _.,__,5' ' 1  · �  -� · ,  • ·• . . c··"":'-'--:-' • '-'V6-:;,:, <1.:1� ....... derkenarda inha olmmakdan naşi mezkür suyolları-
. ,.,_· _"!":J' ... (!I.;.eı,ıt:..., .... ı.e'e? eib 1  ';t-P'4'-�Jf��� nun keşfi husüsına dair sadır buyurılan ferman-ı mü-rv.,.r.JjJp-,ı � ı :.- • • � · 

��_,t, _- . � �-� · �;_,;.ı, ll+.Qiı c.:�,_;,ı..i!,; şir!lerine ?i ' 1-imtisal E?�iy: 
.
h�lefasır�da� Ael-Hacc 

. �u-'ı.e. &At..ıt{.,A).,;..�e;_ı.4 .;.ı.t&-:.;; ... �4 Alı Efendı ve Su medısı canıbınden Ibrahım Usta 
. �,...,�;��j��.ıli��itu ı.;��...ı� ..... ..... ;-.n · aiı:· vesair erbab-ı vuküf bendeleri irsaliyle keşf ü mu 'a-

61'.,) ;rt;-.ilr�.Af.":.J.L, �' "'  .ı.1 �·.· . :· ;-_. JJı . •  �. yen e itdirilerek ol bab da yapıldığı vechile kaleme a-. /?. 1 • • • • • • • /'/ -,. "'..»'ıP �.;.--u,.> J 
· �)6�""'�YcJ'..Iıo'.-:.Jj;,.,..;.ı_;�:,....J; .- · · . . • .1.: lınan merbüt keşf defterinde muharrer esamileri zir-

�.,#,., t:�l di� ... � tÜ��- :(}J. ": • .  "!� �-��� ' "" lerine rayic-i vakt ü hale tatbikan meclis-i acizane-
•. · · �2-�.��,., �� lerimüzde vaz '-ı fiat olmarak hisab olındukda cem-

� �Jl-ı�-4,.,,��..,. , 'an mesarif-i tesviyesi altı bin altı yüz yetmiş sekiz 
'" guruşa reside olmış olmağla bu takdirce mezkür keşf 

defterinün yekün cenahında gösterildiği vechile 
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meblağ-ı mesarif-i mezkurun sülüsanı olan dört bin 
dört yüz elli iki guruşı müşarun ileyh Sultan Ahmed 
Han hazretlerinün vakf-ı şerifi canibinden ve sülüsi 
olan iki bin iki yüz yiğirmi altı guruşı dahi zikr oh
nan Ayasafya-i kebir vakf-ı şerifi canibinden i 'tası 
lazım geleceği anlaşılmış ise de bu vechile tesviyesi 
mütevakkıf-ı re' y-i ali-i hıdivileri buyurıldukda ol 
babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

Fi 16  Receb sene [ 1 ]269 [26 Nisan 1 853] 

1 3 1  

14-214611 Bahçeköy 'deki bendierden Çırağan ve . . . 
Dolmabahçe sarayları ile Beyoğlu taksimine su ile- tJ�J'�rf���J..u,__ ı.<IJj� �� . , . . . 

14-2146/la 

�,.,..� ��N..,S..tf,..t'-4',.,Y. ı<tJ�r • "' �'""'- � -b•..;'tl e;.. -,;. 
ten suyolunun tamirat masrafına dair. },.,..ı.,..J>� .-. ..:-. · •· .�· �.:-.·,�,.,� �:,:·.,(#:  •. " : ... � . .  

• :..0 ",...U... ; ı.;,1_.._.., . . . • • 'V I"'JI.>.JJJ c<e,J..-..,--' ' '. 
Bağçe karyesinde kain üç aded bendierden Çırağan 
ve Beşiktaş sahil-saray-ı hümayGnlarıyla Beğoğlı'n
da vakı ' cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
tabe serahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan taksime 
gelinceye kadar ana tarikınun geçen altmış dokuz se
nesi Muharrem'inden sene-i mezbfire hitamına kadar 
emsali misillü bir sene zarfında zuhur iden ta 'miratı
nun mesarifini mübeyyin terkim kılınan müfredat 
defteri dür. 

Fi 9 S sene [ 1 ]270 [ l l  Kasım 1 853] 

İcarat-ı suyolcıyan: 
E yy am: 
28 Aded 
12  Fi 
336 Guruş 

Sarf olman yedirme: 
290 Kıyye 
4.5 Fi 
135 Guruş 

Lağm derlımnda sarf olman lökün: 
70 Kıyye 
4 Fi 
280 Guruş 

Ücret-i bargir: 
12  Aded 
12  Fi 
144 Guruş 

�b-..t..:ı; v.-�..;,._,_, 
;..,;:;·(�; 
't �  .. "' 

-

� � �..,..,..... . . . . ez..-
• 

o ._,.._,./v--... :.,Ab�ı / .. . 
c..x.:.....,,....;.,� ..... ' # "  • • • ... � �  .... !t ı' ı  �· · • ..,... w ,..· 

---�--

�"-- ' r, .... �.,.; ... � �� 
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Terazii-yı ab bonlarına sarf olman kurşun: 
22 Kiyye · 

3 Fi 
66 Guruş 

Sarf alınan ip: 
35 Kiyye 
5 Fi 
175 Guruş 

Nakliyye ve mesarifat-ı müteferrikası: 
150 Guruş 

Cem'an yekfin: 
2456 Guruş 

14-2146/lb İşbu defter natık aldığı üzre mezkfir tarikun sene-i 
qA,:��..Y--':".P.:; e.;�· .,��� :..:... ll.:. , • . . mezbfire zarfında vukü' bulan ta' miratın un tesviye-
cr:. • """"' ..... � .... ..,.,_,, (IA'..J. ...,4 ° • • d • 'hdA ı ı • A A ı f A .�:.Jı. � a+'.,,.,:._, :�;YtJ ı; ,;_,. . . ,  ., . ;, �· '" �  .. �·, sm e ıstı am o ınan ame e ıcaratıy a sar -ı eşya-yı J", • , c:.J . 0 • ....... ,.j.. � b  �<�f .... ) • • lA • A ' A • bA ' h ' l  ' ,� :,;.:.,__.: ir'�.-v· .-J;�.ı ���� . . , ·, · . .""" ' e.: :..:, azıme-ı saırenün rayıc ve mü aya ası vee ı e vaz 

�)'1,./ 0 .  • o � �� e.-.JJ ,... / • • ı fiA h' Ab ı d kd ' 'k '  b' d . +--.p , ·v.;.��, �b· e.ı: ·� <et' �tte.ı o ınan ıat üzre ısa o ın u a cem an ı ı ın ört 

�te � t  · · _.;,� �� .. ��ı yüz elli altı guruşa baliğ olacağı rehin-i ilm-i allleri 
"';:.; �. �. ...... buyurıldukda ol babda emr ü ferman hazret-i men le-

�� �� hü'l-emründür. 

Bende-i a'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a'za 
Bende-i a'za 
Bende-i katib-i meclis-i Su 
Bende-i nazır-ı ab 

14-2146/lc Merbfitan takdim-i hak-ı pay-i nezaret-penahileri kı-
,...ıı:ı/� • ...:.� . . . lınan bir kıt 'a  mesarif defteri mealinden keyfiyyet 

'-'�J�.c::' :-" .......... }·'-� .-t!ii.-,., ı.üt.SMJW.. . . .,!· rehin-i ilm-i allleri buyurılacağı vechile Bağçe kar-. J .. ..,n.t.).�J.)..,; • .  . ,. .,. 'b tJ e:::ı," • •  . • ..... • .... • <flo/ .:,:, <U:� ... ·. :  · •...s. �.' ..:. If  (J..:..,...; ,.;-tf.b . · �"':......., · � ..... yesınde kaın üç aded bendierden Çıragan ve B eşık-� .. :,��--... � 4:;;'��:���-'b-;�·i�::-:-��� taş sahil-sa:ay-ı h?mayunıa:ıyla 
A
Beğoğlı'nd� vakı ' 

�-'' \.:..JL :...ı ,·....U,.:i, . c..Jc..,. ,�:".J'-''V..-. e-.:w..., . � � ':'...+� cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe se
: . .  ;�(.·ı!.i r�• ..... ı.. ..... �':"�.-A#<e)ı,...,.<f·.u'. :�� .... ...I'Jı rahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan taksime gelin-'-"t:<··'c;� ::, • ' o  • � !.. �: o � ... ..s'- • • A �- ·. ,t. u-ı.G ı.J!e-�, r};...ı , ı .""'..J'csı..:.·, -�- ·: -::J.J e-ı:..·,:_. ce yatak malıaliennde mefruş olan kurşun borılarıyla ...... .,..�..,J'I -"" . . ,('. . • 'JI"\N1 ı,.  · •  .. �Co" l fJ...... . 

rL>..�· • .,_ . ....,� ... -r-· .... : "6:i.... e..· -""<ot!· .. ...; ., 1-:t·"'? ı,.u: ba'zan lag�m derlinında vukü' bulan meramatınun57 
� ' "'  • • . � :-- --- . -... ,L.. .r.Af�cV'.r:vı-;� ����'Jt,,ir:- .: . �-�.,,� tesviyesiyçün Bölükbaşı Hasan Efendi ma'rifetiyle �.JI;��ui.ı��v-l�(f.!·-·6 .. irsaı alınan lökün ve istihdam olman arnele icaratıyla 

.-..... _,_4lu..,;; �<--� sarf olman eşya-yı lazımenün rayicine göre müba
""'4-f�"l':' ya'a  olman fiatı Su meclisinde vaz' olmarak hisab 

57 meremmatınun 
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olındukda mezkfir defter natık oldığı üzre cem'an 
mesarif-i tesviyesi iki bin dört yüz elli altı guruşa ba
liğ olmış olmağla bu sfiretde meblağ-ı mesarif-i 
mezkfir geçen altmış dokuz senesine mahsuben sa
bıkı vechile Evkaf-ı hümayfin hazine-i eelllesinden 
bölükbaşı-i merküm kullarına i 'ta ve ihsan buyurıl
ması babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

14-214711 Belgrad köyündeki bendierden İstan
bu/'a su ileten Kırkçeşme suyolunun tahliye ve ta
mirat masrafına dair. 

Der-sa'actet'e cari ma-i leziz bendlerinün ana tarikıy
la ıskara ve kemerlerde ca be ca vukü' bulan mera
matun58 lökün ile tesviyesi ve haric-i sfirda lağm de
rfinında hasıl olan kökün kat 'ı ve lağm-ı mezkfir de
rfinında teraküm iden kum ve çamurun tabiiyesiyle 
ta'mirat-ı mukteziyye-i saire geçen iki yüz altmış 
dokuz senesi Muharrem'inden sene-i mezbfire Zi ' l
hicce'si gayetine kadar sabıkaları vechile bir sene 
zarfında ber veeh-i muharrer vukü' bulan mesarifün 
mikdarını mübeyyin terkim kılınan müfredat defteri
dür. 

Fı 9 S sene 1 270 [ l l Kasım 1 853] 

5 1 30 Haric ve dahil-i sfirda müstahdem bi' l-cümle 
suyolcıyan icaratı eyyam aded 2 1 5  fi 12 usta 
eyyam aded 255 fi 1 0  halife 

3860 Haric ve dahil-i sfirda müstahdem bi'l-cümle 
lağmcıyan icaratı eyyam aded 386 fi 10  

0944 Haric-i sfirda kök kat'ında müstahdem eyyam 
aded 1 1 8 fi 8 
9934 Guruş 
0225 Lağm içün mübaya 'a olman ılılarnur deste 
aded 75 fi 3 
0175 Mübaya'a olman küfe aded 85 fi 2 
10329 Guruş 
00266 Haric-i sfirda kök kat'ında ve dahil-i sfirda 

lağm tahliyesinde sarf olınan mfim kıyye 28 
fi 9.5 

58 meremmatun 

1 33 

14-2147/la 

14-2/47/1b 
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02760 Sene-i mezbfire zarfında zuhfir iden mera
mat59 ve irsal olman lökün içün ücret-i bargir 
aded 230 fi 12 

02495 Haric ve dahil-i s urda vakı ' ana lağmlarınun 
fersfide olan malıallerin ün lökün talasıyla ta'
mirinde meramat60 tesviyesinde sarf olınan 
lökün ve yedirme kıyye 660 + 40 lökün fi 3 .5 
[yedirme] fi 4 

1 5850 Guruş 
00750 Küçük ve Cebehaneci karyesinde kain ıska

ralarun ber veeh-i maktil ' tahliye mesarifi 
00960 İrsal olman eşya-yı lazımesiyle dahil-i sfirda 

tahliye olman çamurun nakliyyesi mesarifi 
17560 Guruş 

1�-2!48�1a . 14-214811 Belgrad köyündeki bendierden İstan-
.. ;��-!-1�,..ı,ı.: . ..... � .... �!. .. c-:-� �  .... ...;,...:..:...o :ı..s� ı..o.; ..... � .. bul 'a su ileten Kırkçeşme suyolunun tahliye ve ta-

.,.,�j.,-.J �J ;ı.ı.,:.;"'"' ',.J1)>6-'>..Ji .  ·: . • • �� ..... ...; .:W..ifı.; ,rf:v .;;ı.r ... ::,--:�?..:.,  ..-;..;�� '�-!',;... '..:.... mirat masrafına dair. 
/�·I · , / .. ·. . . .  �..,J 'J�(!J,.X.:Jr�_,.• <J_.. , (:,/� 

• .Jt-�-:- ,..,,.,�.,.,..,_, ,... �_,4�-J(L".,r./" · · · .. · \ .. . (' ..... "'::'.ı<J-ı..e-v:'_....,�,..,.xf ı:?�..w-- Der-sa'adet'e cari ma-i leziz bendlerinün haric ve da-
hil-i sfirda ana tarikınun geçen yetmiş senesi Muhar-

,.ır:..t?vV:.�ej�_, ... w!,.. rem'inden sene-i mezbfire hitamına kadar emsali mi
.... e, ':::'J::;:J' sillü bir sene zarfında zuhG.r iden meramat61 ve \ \\7:'·.· lağmlar derlinında kök kat'ıyla teraküm iden kum ve 

..._"' • · çamurun tathir ve ihracı ve icabı vechile ana 
lağmlarınun fersfide olmış mahallerinün lökün ile 

::�ı.:- tesviyesi mesarifini mübeyyin terkim kılınan müfre
"- �-- dat defteridür ki ber veeh-i ati zikr olınur. 

Meramat62 vukü ' ında ve lağmlarun fersfide olan ma
hallerine sarf olman bi' l-cümle lökün: 
1 150 Kıyye 
4 Fı 
4600 Guruş 

Lağm derlinında sarf olman mfim: 
60 Kıyye 
1 2  Fı 
720 Guruş 

Mübaya'a  olman ıhlamur: 

59 meremmat 
60 meremmat 
61 meremmat 
62 Meremmat 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

75 Deste 
4 Fi 
300 Guruş 

Mübaya'a olınan küfe :  
160 Aded 
4 Fi 
640 Guruş 

İcarat-ı suyolcıyan: 
E yy am 
275 Aded 
12  Fi 
3300 Guruş 

İcarat-ı lağmcıyan: 
E yy am 
290 Aded 
10 Fı 
2900 Guruş 

Kök kat 'ında istihdam olman Hırvat amelesinün 
yevmiyyeleri : 
Eyyam 
320 Aded 
8 Fı 
2560 Guruş 

Lökün ve küfe vesaire hammaliyye ve nakliyyesi :  
600 Guruş 

Cem 'an yekG.n: 
17795 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre geçen yetmiş senesine 
mahsuben zikr olman ana ta.rlkıyla ıskara ve kemer
lerde ca be ca vukü ' bulan meramatun64 tesviyesiyle 
sabıkı vechile haric-i surda lağm derlinında hasıl 

63 Meremmat 
64 meremmatun 

e;:'<'...f)/,..,A) 
o/-'"fl!' "'\• • 

:..._ �, ..... ·.-ı,.. 
�. �, 

1 35 

14-2148/lb 
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olan kökün kat ' ı  ve tediküm iden kum ve çamurun 
tathir ve ihracında istihdam olman arnele icaratıyla 
sarf alınan eşya-yı lazımesinün rayic ve mübaya'ası 
vechile meclis-i çakeranemüzde vaz ' alınan fiatlan 
hisab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi on yedi 
bin yedi yüz doksan beş guruşa reside aldığı muhat-ı 
ilm-i allleri buyunldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Bende-i a'za 
Bende-i 'za 
Bende-i a 'za 
Bende-i a'za 

Fi 13 S sene [ 1 2]7 1 [4 Kasım 1 854] 

Bende-i katib-i meclis-i Su 
Bende-i nazır-ı ab 

14-2148/lc Merbfitan takdim-i hak-ı pay-i nezaret-penahileri 
�.i.tJ" .;;� "�lt!.. .e;,nu w . - ' kılınan bir kıt' a mesarif defteri mealinden keyfi yy et ·�(("_.?'��#.-�.;.. :...:.-,.._.:..;vi-_:r''f.-� �"�� :� rehin-i ilm-i allleri buyurılacağı vechile geçen yet-
..,..,;;.ı_,,_:....., . �@--�,..ı, • .� . . M h ,. d . bA Z' ' l  h' - ·  ,.. � v  .. �.: .. ı. · · . ..  �·-� ...... � A4  ... · mış senesı u arrem ın en sene-ı mez ure ı - ıc-
"'/-"ffi>' � • -J,..,,.�_ . '16' • • • • - . (--, . /." � • • ev..ı;.,JIJ'� iJ "  �;,. �':.,.ı� e.:;.;.· . • .' ce'si gayetine kadar bir sene zarfında Belgrad karye-<'�� �.;. . . ._J..,_, ._N: .. ..-.,. .,...., 
,.:,�;" ; " '��.,tJ .;,. · .  ı.. ı ,  .... .,._&ı.,; (!tl�. sinde kain bendierden Der-sa'adet'e cari Kırkçeşme · r'�/U ı,;, I.J N� ıS� • �� .PJJ..trıı." ı, ,  • •  • 

• · � ""' A .  A •• A • •  "' .... o4k �  .... � �� . "'ı:;,'J- e.:....,� . ·, �� ... ı.,;�.ı./, ta'bır alınur ma-ı lezızun hanc-ı surda ana lagmları-
.;��<U" .... .... �/�������ı.::'..,-!'' ... �-��-- nun derfinında hasıl olan kökün kat'ıyla dahil-i sfirda 
<...o .. u1 ··,...: . ���.� ... �v-_ .c· . �!,.�, (t}' .. .!E,,_,, .• Eğrikapu haricinde taksimden Ayasofya'da vakı ' di-
._ .... - .... � ...... ........ �� . ...... _, , � , � ..  ,� , �� :.-._;.;.� . •  · +_.4i�tW_,, � ı:.,..t;...;; ... �.<:-u ğer taksime gelince ana tarikınun ta'mir ve tahliyesi 

. � · 'j"J'�r-4! ..... :...._ : '� .... A.e$. 1--:' ... ili ve mevsim-i sayfda zuhfir iden meramatun65 tesviye
.... �'::.C�.....,�"'"'...;.�.,..,:�'�_,,�, -.:...u..-; c..� sinde sarf olman lökün ve eşya-yı lazımesiyle istih

. .  ' e:� .... � ... �, · dam olman arnele icaratınun rayic ve mübaya'ası 
· 

· ·  " �' vechile S u  meclisinde vaz ' olman fiatları hisab olın-
dukda defter-i mezkfir natık o ldığı üzre cem 'an me
sanf-i tesviyesi on yedi bin yedi yüz doksan beş gu
ruşa reside almış olmağla bu takdirce meblağ-ı me
sarif-i mezkfir ashab-ı matlfib kullarına ifa olmmak 
üzre sene-i sabıkı vechile Evkaf-ı hümayfin hazine-i 
eelllesinden i ' ta ve ihsan buyurılınası babında ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 1 3  S sene [ 1 ]27 1  [4 Kasım 1 854] 

14-214911 Bahçeköy 'deki bendierden Çırağan ve 
Dolmabahçe sarayları ile Beyoğlu taksimine su 
ileten suyolunun tamirat masrafına dair. 

65 meremmatun 
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Bağçe karyesinde kain üç aded bendierden Çırağan 
ve Beşiktaş sahil-saray-ı hümayfınlarıyla Beğoğlı'n
da vakı ' cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 
tabe serahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan taksime 
gelinceye kadar ana tarikınun geçen yetmiş senesi 
Muharrem'inden sene-i mezbfıre hitamına kadar em
sali misillü bir sene zarfında zuhfır iden ta ' miratın un 
mesarifini mübeyyin terkım kılınan müfredat defteri
dür ki ber veeh-i ati zikr ü beyan olınur. 

Sarf olman bi'l-cümle yedirme: 
298 Kıyye 
5 Fı 
1490 Guruş 

Lağm derlımnda sarf olman bi' l-cümle lökün: 
80 Kıyye 
4 Fı 
320 Guruş 

Terazlı-yı ab borılarına sarf olman kurşun: 
35 Kıyye 
4 Fı 
140 Guruş 

Sarf olınan ip: 
45 Kıyye 
5 Fı 
1 80 Guruş 

İcarat-ı suyolcıyan: 
E yy am 
35 Aded 
12  Fı 
420 Guruş 

Ücret-i bargir: 
12  Aded 
15  Fı 
1 80 Guruş 

Nakliyye ve mesarifat-ı müteferrikası :  
200 Guruş 

Cem 'an yekfın: 
2930 Guruş 

137 
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14-2/49/lb işbu defter natık oldığı üzre mezkur tarikun sene-i 
�� ... _,�...i t.J . mezbure zarfında vukü ' bulan ta' miratın un tesviye-

":�� .. f.: �ı!'."'·:!'.:. ... � �..ı.· 
sinde istihdam olman arnele icaratıyla sarf kılınan 

�'/!:.,iiJ.,:iJ.J • .. :{�";: :"'��;1:,"-.:.� ·.of'...u ·...ı� • .  . eşya-yı lazımesinün ra yi c ve mübaya 'ası vechile 

���:::.�t:''·�-:::�J,��z�:· vaz '-ı ��t olmarak hisa� 
.
�lındu�da ce� · a� ik� �i

�
n 

'� �.._,��·.!�;..,: -<.:��� dokuz yuz otuz guruşa balıg oldıgı muhat-ı ılın-ı alı-
':':'a�� leri buyurıldukda ol babda emr ü ferman hazret-i 

men lehü' l-emründür. "�_;;j;;:�.s;.; .. .;,ı.e.,.,;ı;.,_ ..,w"�,;,; t.b Fı 13  S sene [ 1 2]7 1 [4 Kasım 1 854] 
IlA<'� : • _,.,,.�,.,,.,J ....... .l..<$,..b •..;ı;� ': . CO:c��c':...i: :� 

� ''-' -:�<tJ•..,.;J�Cb-��hx���-t:_·�-; Merbutan takdim-i hak-ı pay-i nezaret-penahlleri kı
�ı:. . ..;u,��- ... ->:�.A-� lınan bir kıt 'a  mesarif defteri mealinden keyfiyyet 

. . ... "'"' 'lı  ;;�/.:;.. , rehin-i ilm-i allleri buyurılacağı vechile Bağçe kar-
yesinde kain üç aded bendierden Çırağan ve Beşik
taş sahil-saray-ı hümayunlarıyla Boğaziçi ve Beğoğ
lı'nda vakı ' cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan tak
sime gelince ana tarikın un . . . 

14��/49/2a 14-214912 Bahçeköy 'deki bendierden Çırağan ve 

���.�.;�-�&�._.. ....... 0.:· . . , Dolmabahçe sarayları ile Beyoğlu taksimine su ile-
... ...,-..1'-"',....ıı ' ıf.J V. , ,,ıc;a ..,�..-' · . 
�·�2 ,.'"' :' .. :.:, af.� .. :,.. .. "' �  � . .. .»-�ı.,; 11' "� -;.i_; ten suyolunun tamirat masrafina dair. . � 1 .-..->,ü � . . ı..IJ! ...ı !t>"_.?"-"' �  • .  , ..?.} · · ı "'Y/ :.:., ..,.,:..../ · "' � i;� � ......... .....u ....... e,..;.. • . . u--.... ,..;,JcU.:.iı....o . B � k . d k� · . . d d b dl d Ç � , xı...... • "'w..,�ı; ��;.;-ı.e. c:i.· · · . '  . .  L·, ......... ; agçe aryesın e aın uç a e en er en ıragan 
--��V--:'Jı ..ı/i, ı .;  . . . �"'-:-'.-...p, .. ...:..;.,b· ve Beşiktaş sahil-saray-ı hümayfinlarıyla Beğoğlı'n--- � "'-'e.•J ��- \i:�. -... .:-=��;-"' ""�);,� ..ı i,._;_, da vakı ' cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel 

' o " �.. ";' � ...:.� tabe serahu hazretleri n ün inşa-gerdeleri olan taksi me · '- "  " · c:�· � 35. .. gelinceye kadar ana tankınun geçen yetmiş bir sene-':"")r!-A,:: .vt!!J ,.ıı- . - "' "' ·  ��� a.ı.··i"_, ' '  N....,. . ...,,....:..c si Muharrem'inden sene-i mezbure hitamına kadar "� �.� ;...,,......r' L. � � - .,e.:(']..ft_ 1 
� .. _ .... , ..... - �  � � • •  :. 

\ 01.. - �· � -�·- ·· .; ·· ·  

emsali misillü bir sene zarfında zuhur iden ta 'miratı
nun mesarifini mübeyyin terkım kılınan müfredat 
defteri dür. 

Fı 16  Ra sene [ 1 2]72 [27 Kasım 1 855] 

Sarf olınan lökün: 
1 32 Kıyye 
5 Fı 
660 Guruş 

Sarf olman yedirme: 
337 Kıyye 
6 Fı 
2022 Guruş 

Sarf olınan ip: 
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58 Kıyye 
6 Fı 
348 Guruş 

Sarf olman mı1m: 
1 Kıyye 
15  Fı 
15  Guruş 

Ücret-i bargir: 
65 Aded 
26 Fı 
325 Guruş 

İstihdam olınan suyolcı yevmiyyesi: 
29 Aded 
20 Fı 
580 Guruş 

İstihdam olınan lağmcıyan: 
E yy am 
10 Aded 
1 8  Fı 
25066 Guruş 

Atik kurşun: 
44 Kıyye 
3 .5 Fı 
154 Guruş 

İrsal olınan yedirme ve ip vesairenün nakliyyesiyçün 
bargir ücreti ve mesarif-i müteferrikası : 
500 Guruş 

Cem'an yekı1n: 
4874 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre mezkı1r tarikun sene-i 
mezbı1re zarfında vukü' bulan ta 'miratınun tesviye
sinde istihdam olman arnele icaratıyla sarf kılınan 
eşya-yı lazımesinün rayic ve mübaya 'ası vechile 
vaz' -ı fiat olmarak hisab olındukda cem'an dört bin 
sekiz yüz yetmiş dört guruşa baliğ o ldığı muhat -ı 
ilm-i alileri buyurıldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-ernründür. 

66 180 

Fı 16 Ra sene [ 1 2]72 [27 Kasım 1 855] 
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Merbfitan takdim-i hak-ı pay-i all-i nezaret-penahlle
ri kılınan bir kıt 'a  mesarif defteri mealinden keyfiy
yet rehin-i ilm-i allleri buyurılacağı vechile Bağçe 
karyesinde kain üç aded bendierden Çırağan ve Be
şiktaş sahil-saray-ı hümayfinlarıyla Beğoğlı'nda va
kı ' cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe 
serahu hazretlerinün inşa-gerdeleri olan taksime ge
lince yatak mahallerinde mefrfiş olan kurşun borıla
rıyla ba'zan lağm derlinında vukü' bulan meramatı
nun67 tesviyesiyçün Bölükbaşı Hasan Efendi ma' rife
tiyle irsal olınan lökün ve istihdam olınan arnele ica
ratıyla sarf olınan eşya-yı lazımenün rayicine göre 
mübaya'a olınan fiatı Su meclisinde vaz ' olmarak 
hisab olındukda mezkfir defter niltık oldığı üzre cem
'an mesarif-i tesviyesi dört bin sekiz yüz yetmşi dört 
guruşa baliğ olmış olmağla bu sfiretde meblağ-ı me
sarif-i mezkfir geçen yetmiş bir senesine mahsuben 
sabıkı vechile Evkaf-ı hümayfin hazine-iceillesinden 
bölükbaşı-i merküm kullarına i ' ta ve ihsan buyurıl
ması babında ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-em
ründür. 

Fı 16  Ra sene [ 1 2]72 [27 Kasım 1855] 

271111 Defterde yer alan su yolu keşif ve tamiralına 
ilişkin kayıtlann fihristi. 

Bağçe karyesiyle Der-sa'iidet bendlerinün tathir ve 
tahliyesine dair varak aded: 1 

Tophane bendierine mülhak Balahandere katmala
rıyla Bend-i cedid üstünde ıskara inşasına dair [va
rak] aded: 2 

Eyyfib-i Ensari civarında karavolhane ittisalinde çeş
menün keşf defteri varak aded: 3 

_.. ... � .. ��,:r-... �� ... �L- r -..;:_.:::;�.:.:c. Hasköy'de Turşıcı mahallesinde çeşmenün keşf-i 
.._; · evvel defteri varak aded: 3 .. � 

r------ı:-ı.: . .  'f��....:.ı . . /:::::..:��..!� Kapan-ı dakik dahilinde Vapur değirmanı karşusında 
.... �:: ��:� terazfinun keşf defteri kaydı varak aded: 4 

�� "" 
Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinün suyınun 
keşf defteri varak aded: 4 

67 meremmatınun 
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Anadolıfeneri'nün çeşme [keşf]-i evvel defteri varak 
aded: 5 

Emirgun'un mukaseme defteri varak aded: 6 

Şehzade cami ' -i şerlfi ana tarlkı keşf-i evvel defter [i] 
[ka]ydı varak aded: 6 

Tophane civarında Yahya Çelebi mahallesinde Hacı 
Beşir Ağa çeşmesinün keşf-i evveli varak aded: 7 

Merhum Köprili Mehmed Paşa hazretlerinün medre
sesine cari ma-i lezlz tarıkınun keşf-i evveline dair 
[varak] aded: 7 

Galata mevlevlhanesinün keşf-i evveli defteri kaydı 
varak aded: 8 

Ihlamur deresinün keşf-i evvel defteri varak aded: 9 

Üsküdar'da Sultan çiftliği nam mahallün keşf-i ev
vel[i] varak aded: 9 

Süleymaniyye ana tarlkınun keşf-i evvel kaydı varak 
aded: 10  

Bayezld taksimine dair keşf-i evvel defteri varak 
aded: 15  

Zabtiyye'ye cari ma-i lezlz ana tarlkınun keşf-i evvel 
defteri varak aded: 17  

Üsküdar'da Sellmiyye suyaHannun yapılmış ve yapı
lacak mahallerün keşf defteri varak aded: 19  

Atpazarı civannda Seniyyeperver Ayişe Sultan rnek
teb-i şerlfi çirkab lağmınun mesarifine dair mübaşe
ret sureti varak aded: 20 

Laleli cami '-i şerlfi suyollarına dair mübaşeret sureti 
varak aded: 20 

Ce be All Y enikapusı 'nda kain çeşmenün su yollarına 
dair mübaşeret sureti varak aded: 2 1  
Daru' s-sa 'adeti ' ş-şerif e ağası es bak merhum Meh
med Ağa'nun Divanyalı'nda medresesi suyollarınun 
mübaşeret sureti varak aded: 22 

1 4 1  
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Bab-ı seraskeri kurbında Kapudan-ı esbak İbrahim 
Paşa sebili suyollarına dair mübaşeret sureti varak a
ded: 23 

Osmaniyye cami ' -i şerifi su yollarına dair mübaşeret 
sureti varak aded: 24 

Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretlerinün türbe-i şe
rifi suyollarına dair mübaşeret sureti varak aded: 25 

· Galata ve Beğoğlı ve Tophane ve Boğaziçi canibieri
ne mahsus Mihrişah Valide Sultan vakfından bend
leriyle ba 'zı su yollarınun mübaşeret sureti varak a
ded: 26 

Aksaray'da kain devletlü ismetlü Valide Sultan aliy
yetü' ş-şan efendimüz hazretlerinün inşa-gerdeleri 
olan çeşmelere cari ma-i leziz ile acı suyaUannun 
keşf defteri varak aded: 27 

Haseki Sultan çiftliği nam mahallde Soğanlık karye
sinde kain çeşme soyollarınun keşf-i evvel defteri 
varak aded: 28 

Beğlerbeği saı·ay-ı hümaylinı verasında Fıstıklı di
meğle ma 'rfif mevkı 'un Orta caddesinde mahalle 
çeşmesiyle saray-ı hümayuna cari ma-i leziz ana ta

. rikınun keşf-i evvel defteri varak aded: 29 

Kapudan-ı esbak Çelebi Hasan Paşa vakfından çeş
me suyaUannun keşf-i evvel defteri varak aded: 30 

Tophane-i amirede Sultan Mahmud Han-ı Sani haz
retlerinün Nusret cami 'i su yollarınun keşf-i evvel 
defteri varak aded: 30 zahrındadur. 

Sultan Süleyman Han hazretlerinün Sulıkule kolında 
Kırkçeşme ana lağmınun defteri varak aded: 3 1 

Safiyye Sultan hazretlerinün Boğaziçi'nde İncir kar
yesinde çeşmelerinün suyaUannun keşf-i evvel def
teri varak aded: 32 

Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri n ün cami ' -i şe
rifi civarında merhume Nakşıdil Valide Sultan haz
retlerinün türbe-i şerifi ve sebili ve mekteb-i münife-
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si suyollarınun keşf-i evvel defteri varak aded: 32 
zahrında. 

Sultan Selim Han hazretleri n ün Üsküdar'da cami ' -i 
şer1fi ve hayrat-ı sairesi suyollarınun mukasemesine 
dair varak aded: 33 

Sultan Mustafa Han hazretlerinün Boğaziçi 'nde Pa
şabağçesi 'nde çeşmesi suyollarınun keşf-i sanısine 
dair varak aded: 34 

Mekteb-i sultaniyye ile Mevlev1hane suyollarınun 
defteri varak aded: 35 

Tophanelizade el-Hacc Mustafa Efendi'nün Sultan 
tepesi civarında ve mahall-i sairede kain hayrat su
yollarına cari ma-i lez}z ana tarıkınun keşf-i evvel 
defteri varak aded: 36 

Tophanelizade el-Hacc Mustafa Efendi'nün Çakal 
dağı nam malıallden Tophanelioğlı'nda mesleğine 
kadar suyollarınun keşf-i sanı defteri varak aded: 36 
zahrında. 

Südlice'de Mahmud Ağa mahallesinde İbrahim Paşa 
çeşmesi suyollarınun keşf-i evvel defteri varak aded: 
37 

Eş-Şeyh Mehmed Van} Efendi merhumun ihya-ger
desi olan V ani karyesi cami ' -i şerifi şadurvanıyla iki 
aded çeşmelerinün suyollarına dair varak aded: 37 
zahrında. 

271111 Tophane ve İstanbul'a su ileten yedi adet su 
bendinde birikmiş olan çamurun temizlenmesi için 
yapılacak masrafa dair. 

1 
Tophane-i amire bendieriyle Der-sa'adet'e mahsus ' 

ve münhasır olan ma 'lumu' l-esam1 yedi aded ma-i 
lez1z bendlerinün derunlarında teraküm itmiş olan 
çamurlarınun tath1r ve tahliyesi husfisınun keşf ü 
mu 'ayenesine dair şifahen müte 'allık buyurılan ernr 
ü irade-i aliyye-i nezaret-penahllerine bi' l-imtisal Su 
nazırı izzetlü ağa ve ebniye hulefasından Hacı Akif 
Efendi ve Su katibi Emin Efendi bendeleri irsaliyle 
bu hususa ma'lumat-ı kamilesi olan ba'zı suyolcılar 

. -'">,...) :Jr.�-..-:_-··· · • ..,.: ... ; � ,..!:> · -�'-" ... ".s'_, c..,;.,�c..;�t:.b� ... .'; ı., c.-- � -... /. � ""...-:; ;.� 
,.__ .. � '.; ·-:.- � ���� .. 
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bölükbaşılanyla kuyucı ustalan hazır olduklan halde 
yegan yegan bi' l-mu'ayene keşf ü misaha itdirilerek 
başka başka mikdar-ı mesariflerini mübeyyin terkım 
kılınan defteridür. 

Fı 27 Rebi'u' l-ahir sene [ 1 ]280 ve fi 29 Eylül sene 
[ 1 ]279 [ 1  ı Ekim ı 863] 

Tophane-i amire canibierine mahsus olan Bağçe kar
yesi civarında vakı ' ma-i leziz bendlerinün tathiri: 

Cennet-mekan Gazi Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe 
serahu hazretlerinün karye-i mezkur civarında kain 
inşa-gerdesi olan Bend-i cedid'ün derlinında tera
küro itmiş olan çamurun bend-i mezkı1r önünde beş 
dakika mesafede derelere nakliyle tathir ve tahliyesi: 

Tı1lani Arzen 
Hisab Hisab 
400 20 Tansifen 

Terbi'an 
Hi sa b 
ı6000 
4 Fı 
64000 Guruş 

Baha-i eşya-i lazıme: 
6000 Guruş 

Yekun: 
70000 Guruş 

U mkan 
His ab 
2 Mütenasıfen 

Cennet-mekan Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün bend-i mezkı1r kurbında inşa buyurrnış 
oldukları ma-i leziz bendlerinün derı1nıyla tarafey
ninde bayır olan mahallerinde teraküm itmiş kurum68 
ve çamurun ihracıyla bend-i mezkı1run önünde dere
lere nakliyle tathir ve tahliyesi mesarifi: 

Tı1lani Arzen 
Hisab Hisab 
450 34 Tansifen 

Mü tenasıfen 

68 kum 

U mkan 
His ab 
ı ı 8  Parmak 
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Terbl'an 
His ab 
26775 
4 Fı -'-------
107 100 Guruş 

Baha-i eşya-i lazıme: 
ıOOOO Guruş 

Yekun: 
ı ı 7 ıOO Guruş 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe se
rahu hazretlerinün karye-i mezkur civarında kain 
inşa-gerdesi olan Topuzlı bendinün diğerleri misillü 
tathlri : 

Tfilanl Arzen 
Hisab Hisab 
400 25 Tanslfen 

Terbl'an 
His ab 
ı5000 
4 Fı 
60000 Guruş 

Baha-i eşya-i lazıme: 
3000 Guruş 

U mkan 
His ab 
ı .5 Mü tenasıfen 
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Yekun: 
63000 Guruş 

Yekun: 
250100 Guruş 

Klse: 500 
Küsur: ı 00 Guruş 
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Cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı Salis tabe se- · - �-: ' �:. � ��� 
rahu hazretlerinün inşa-gerdesi olan Bend-i keblri- '"'�. � �-·... • �· � � 
nün derilmnda teraküm itmiş olan kum ve çamurun 

. . , ,... ... ::::S �... � �- .... .. � '"� '1-�· bend-i mezkur ilerüsinde beş altı dakika daha mesa- �·· 
-----=---� fede bulınan derelere nakliyle tathlri : �-
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Tfilani Arzen 
Hisab Hisab 
600 80 Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
96000 
_,_4 _____ .Fı 
384000 Guruş 

Baba-i eşya-i lazıme: 
19000 Guruş 

Yekun: 
403000 Guruş 

U mkan 
His ab 
2 Mütenasıfen 

Cennet-mekan Sultan Osman Han tabe serahu haz
retlerinün inşa-gerdesi olan Topuz bendi derlinında 
teraküm itmiş olan çamurun bend-i mezkur civarın
da mesafe-i ba'idede dere malıallerine nakliyle 
tathiri : 

Tfilani Arzen 
Hisab Hisab 
300 35 
080 15 

U mkan 
His ab 
ı 
1 Bend-i mezkurun canib-i ye-

mini tarafeyninde 

Terbi'an 
His ab 
1 1700 
4 Fı 
46800 Guruş 

Baha-i eşya-i lazıme: 
2200 Guruş 

Yekun: 
49000 Guruş 

Cennet-mekan Sultan Mustafa Han tabe serahu 
hazretlerinün inşa-gerdesi olan Ayvad bendinün de
runında teraküm itmiş olan çamurun bend-i mezkur 
civarında mazarrat hasıl itmeyecek derelere nakliyle 
tathiri : 

Tfilani Arzen Umkan 
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Hisab Hisab Hisab 
600 40 1 .5 

Terbi'an 
Hisab 
36000 
_,_4 _____ Fı 
ı 44000 Guruş 

Baha-i eşya-i lazıme: 
7000 Guruş 

Yekfin: 
ı 5 1000 Guruş 

Tansifen 

Cennet-mekan müşarun ileyh Sultan Mahmud Han-ı 
Sani hazretlerinün diğer inşa-gerdeleri olan Kirazlı
bendi derlinında teraküm itmiş çamurun bend-i mez
kur önünde beş dakika mesafede dereye nakliyle tat
hiri : 

Tfilani Arzen 
Hisab Hisab 
ıoo ı5  

Terbi'an 
Hisab 
ı500 
4 Fı 
6000 Guruş 

U mkan 
His ab 
ı 

Baha-i eşya-i lazıme: 
500 Guruş 

Ba 'zı zevat-ı kiram hazeratınun teşrif-i alilerinde i
kame alınmak üzre bend-i mezkurun hin-i inşasında 
Belgrad karyesi kurbında müceddeden inşa olınan 
ebniye-i şahane külliyyen harab olup ta 'mir kabUl 
itmez derecede bulındığından bu def'a hedm olma
rak enkazıyla beraber iki bab oda ve suffa ve abctest
hane ve matbah ve tahtında ahur etrafı muhafaza di
varlı müceddeden ebniye inşası mesarifi : 

S emen 
ı7500 Guruş 

Yekfin: 
24000 Guruş 

,..,.,.., .. �_,_' ı... .  � � - ...... : . .. 
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Yekun: 
627000 Guruş 

Kise: ı254 

Yekun: 
877 ı 00 Guruş 

Kise: ı754 
Küsur: ı 00 Guruş 

2711/ld işbu bendler haylice vakitden berü tathir ve tahliye 

�....;�f-_-:_,..��..:�c... , .  . . . alınmayup derunları çamur ile dolmış a ldığından su-
;,��ır....ı-• ..s-�:ı .. . ...::'-;'.�� · ... ı:..; Jö·..... . larun kıllet ü nedretine badi ve müddet-i kalilede re-

�- . ..... ı- J. . __ _, , , L,.. r.- -,;ı�- � • 

;-:._../r-?.,. ... �,_:- �� �� ... � .. � .  "'-;..ı_,,.._.G·��- If• �� 6:;, "' ._ hin-i hi tarnma müeddi olacag� ı ruşen [ve] emr-i bedi-
� . . .--:-et. v r�-..1!!-� .
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. l.f-'6'ıı... ".J.'�;;(-"':-i-.J cek dere malıallerine küfe veyahud araba ve bargir i-

<"'-':'• Sı;·-'� 1 le nakl olmması ve işbu nakl alınacak mahallerinün 
ba 'zısınun gidüp gelmesi sekiz on dakikaya muhtac 
idüği bilinüp ana göre kaleme alınarak tanzim kılı
nan işbu defterün esamileri zirlerine rayic-i vakt ü 
hale tatbikan meclis-i acizanemüzde vaz '-ı fiat alı
narak hisab olındukda bend-i evvelde muharrer Top
hane-i amire canibine mahsus üç aded bendün mesa
rifi beş yüz kise küsur yüz guruşa ve bend-i sanide 
muharrer Der-sa'adet canİbine mahsus ve münhasır 
olan dört aded bendün mesarifi bin iki yüz elli dört 
kise ki cem'an bin yedi yüz elli dört kise küsur yüz 
guruşa reside olacağı anlaşılmış ise de ancak işbu 
mesarif tahmin di rnek olup her birerlerinün çamurla-

2711?a . . . . . . . . /. rınun umkları layıkıyla bilinerneyüp ziyade ve nok-.JJI'!.',I,),.ı••....V�ıp,_��-i#J�-ıs(� ;;,- ' 1 " .. " •  ' , A A ' . , � ' A ' ' - ' ' �...;.;.,�--;ı!'M.•rd/,...t-ıP;��:� v ' "' ;  "'"'�;'.'(_· .. ,;:"�"��;�··:�.; sanı me'mul ıdugınden mesarıf-ı hakıkıyyesı keşf-ı 
o=J,);,; ... �,·.>.�J..,lt1�·;:p.)\,�;;.;,;.>};:.::.�::�.':.�-:: ... J-:-':-.-; •. ,.;, sanisinde tebeyyün itmek üzre icabınun icrası müte-
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· · · babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men 

karar üzerine keşf ü mu ' ayenesiyçün şifahen müte-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

'allık buyurılan ferman-ı nezaret-penahllerine bi' l
imtisal me'mfir-ı mahsus irsaliyle yegan yegan bi ' l
mu 'ayene ma ' lfimu' l-esam1 bendierün mukaddema 
ana tar1kına mülhak olup mürur-ı zernan ile mecrala
rı bozılarak ana tar1kına el-yevm ilhak ve cari alın
mayan katmalarun bi' l-misaha ta'm1r ü tesviyeleri 
mesarifatını mübeyyin terkım kılınan keşf-i evvel 
defteri dür. 

Fı 27 Zi' l-hicce sene [ 1 2]79 /Fı 2 Haziran sene 
[ 1 2]79 [ 1 4  Haziran 1 863] 

Sarıyar üstünde Kocataş civannda dere mahallinde 
mevcfid birinci katmanun künkleri harab ve lağmları 
kum ve çamur ile memlfi aldığından el-yevm suyı 
ana tar1kına ilhak alınmadığından ( . . .  ) mefrfiş olan 
Arnabud künklerinün yarma hendek ile tecd1d ve 
lağmınun ca be ca baca küşactıyla tahliyesi :  

Lağm tahliyesi: 
Tfilanı 
His ab 
100 
6 Fı 
600 Guruş 

Baca küşadı : 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

2 2 

Terb1'an 
His ab 
64 
6 Fı 
320 Guruş 

Be h eri 
Arzen 
His ab 
2 

Kadden 
His ab 
8 

Arnabud künki tecd1di : 
Tfilen 
His ab 
1000 

Künki 
2500 Aded 
5 Fı 
12500 Guruş 
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Mahall-i mezkfirda ikinci katmanun kezalik lağm
larınun tahliye ve ihracıyla(?) künklerinün kadimi 
vechile tecdidi: 

Lağm tah li yesi : 
Tfilen 
His ab 
80 
6 Fı 
480 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

Hisab 
2 

Tfilen 
His ab 
2 

Terbi 'an 
His ab 
32 
5 Fı 
160 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
His ab 
2 2 

Arnabud künki tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
800 

Künki 
2000 Aded 
5 Fı 
10000 Guruş 

Mahall-i mezkfirdan üçünci katmanun kezalik lağ
mınun tathir ve tabiiyesiyle künklerinün kadimi üzre 
tecdidi : 

Lağm tahliyesi : 
Tfilen 
His ab 
50 
6 Fı 
300 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

ı 2 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 7 
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Terbl'an 
His ab 
28 
5 Fı 
140 Guruş 

Arnabud künki tecdldi : 
Tı1len 
His ab 
700 

Künki 
1750 Aded 
5 Fı 
8750 Guruş 

Zekeriyya karyesinde mer' asında Kazıklıdere nam 
mahallde bir aded katmanun kezalik lağmları memlfi 
ve künkleri harab aldığından lağmlarınun tahliyesiy
le künklerinün kadlmi vechile tecdldi : 

Lağm tahliyesi :  
Tı1len 
His ab 
50 
6 Fı 
300 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

Tı1len 
His ab 

ı 2 

Terbl'an 
His ab 
32 
5 Fı 
160 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 8 

Arnabud künki tecdldi: 
Tı11en 
His ab 
550 

Künki 
1 325 Aded 

1 5 1  
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6625 Guruş 

Kılıçpınarı nam mahallde ana tarikına mülhak bir a
ded diğer katmanun künkleri harab aldığından kadi
mi vechile künklerinün tecdidi: 

Amabud künki tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
40 

Künki 
1 00 Aded 
5 Fı 
500 Guruş 

Balada muharrer beş aded katmalarun zikr olman 
Zekeriyya karyesi mer'asından Balahan deresine gü
zera[n] iden geçit ta'bir alınur lağmı memlfi aldığın
dan ca be ca baca küşadıyla lağm-ı mezkürun tahli
yesi ve çökmiş olan hacalarınun tesviyesi: 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
Hisab 
300 
10  Fı 
3000 Guruş 

Kereste ile baca küşadı : 
Aded Beheri 
Tfilen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
10  2 2 20 

Terbi'an 
Hisab 
800 
8 Fı 
6400 Guruş 

Otuz otuz beş arşun umkında çökmiş olan hacanun 
kereste vasıtasıyla tesviyesi mesarifi : 
Semen 
2000 Guruş 
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Zikr olman geçit lağmlannun ağzından Balahan de
resinde kain Kumluk mesleğine gelinceye kadar ha
rab olmış eski birerlik künklerinün tecdidi : 

Eski birerlik künklerinün tecdidi: 
Tfilen 
Hisab 
800 

Künki 
2000 Aded 
8 Fı 
1 6000 Guruş 

1 53 

Balahan deresinde Kumluk mesleğine ilhak ohnan 
dokuz aded katmalarun lağmlarınun tabiiyesi künk-

27/1/2c 

lerinün tecdldi : �.,;a).)iıjcr#a.Jv'_,.;>u); � ,,.,;,;J>�·JıJ.'�.,...;.�,,, ... � . . . . j c.ı-.:Jı'J ).....-;.s cJ.i..ıeJ-).;r/', 
Lağm tahliyesi : 
Tı1len 
His ab 
100 
6 Fı -"'------' 
600 Guruş 

Baca küşadı : 
Ad ed 

3 

Tfilen 
His ab 
2 

Terbi'an 
His ab 
120 
5 Fı 
600 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 10  

Amahud künki tecdldi : 
Tfilen 
Hisab 
60 

Künki 
1 50 Aded 
5 Fı 
750 Guruş 

' {  �· · · , ; . . . .  
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Bu mahallde ikinci katmanun lağmınun tabiiyesiyle 
Arnabud künklerinün tecdidi : 

Lağm tahliyesi : 
Tfilen 
His ab 
100 
6 Fi -=-----
600 Guruş 

Baca küşadı : 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

3 2 2 10 

Terbi'an 
His ab 
1 20 
5 Fi 
600 Guruş 

Amahud künki tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
1 50 Aded 
5 Fi 
750 Guruş 

Mahall-i mezkfırda üçünci katmanun lağmınun tah
liyesiyle künklerinün tecdidi:  

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
1 20 
6 Fi 
720 Guruş 

Baca küşadı : 
Ade d 

Tfılen 
His ab 

4 2 

Be h eri 
Arz en 
His ab 
2 

Kadden 
His ab 
8 
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Terbi'an 
His ab 
1 28 
5 Fi 
640 Guruş 

Arnabud künki tecdidi :  
Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
1 50 Aded 
5 Fi 
750 Guruş 

Mahall-i mezkfirda dördünci katmanun lağmı tahli
yesiyle Arnabud künklerinün tecdidi : 
Lağm tahliyesi :  
Tfilen 
His ab 
60 
6 Fi 
360 Guruş 

Baca küşadı: 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

2 2 2 8 

Terbi'an 
Hisab 
64 
5 Fi 
320 Guruş 

Arnabud künklerinün tecdidi: 
Tfilen 
Hi sa b 
80 

Künki 
200 Aded 
5 Fi 
1000 Guruş 

1 55 
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Mahall-i mezkGrda beşinci katma lağmlarınun tahli
yesiyle künklerinün tecdidi : 
Lağm tahliyesi: 
TGlen 
Hisab 
160 
6 Fi 
960 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

TGlen 
His ab 

4 2 

Terbi'an 
His ab 
128 

640 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 8 

Arnabud künklerinün tecdidi : 
TGlen 

Ad ed 

cı,�,.,v,�..,..t•e:.-,,,_.......,.ı, Baca küşadı: 
·....:.......;.-e-0...5J,.;ı� .... t���;;,.,G Aded 

� Tfilen 
His ab 
2 

Terbi'an 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 6 
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Hisab 
48 
5 Fı 
240 Guruş 

Amahud künki tecdldi : 
Tfilen 
Hi sa b 
80 

Künki 
200 Aded 
5 Fı 
1000 Guruş 

Mahall-i mezkfirda yedinci katmanun lağmınun tah
liyesi ve künklerinün tecdldi: 
Lağm tahliyesi : 
Tfilen 
His ab 
60 
6 Fı 
360 Guruş 

Baca küşadı: 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

ı 2 2 8 

Terbl'an 
Hisab 
32 
5 Fı 
1 60 Guruş 

Amabud künki tecdldi : 
Tfilen 
His ab 
100 

Künki 
2500 Aded 
5 Fı 
1 2500 Guruş 

157 
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Mahall-i mezkfirda sekizinci katmanun tahliyesiyle 
künklerinün tecdidi : 
Lağmı: 
Tfilen 
His ab 
60 
6 Fı 
360 Guruş 

Bacası :  
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

ı 2 

Terbi'an 
His ab 
24 
5 Fı 
ı20 Guruş 

Beheri 
Arz en Kadden 
His ab Hisab 
2 6 

Arnabud künki tecdidi : 
Tfilen 
Hi sa b 
ı 200 

Künki 
3000 Aded 
5 Fı 
ı 5000 Guruş 

Mahall-i mezkfir nihayetinde dokuzuncı katmanun 
tahliyesiyle Amabud künklerinün kadimi vechile 
tecdidi: 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
60 

360 Guruş 

Baca küşactı : 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

ı 2 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 6 
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Terbi 'an 
His ab 
24 

120 Guruş 

Arnabud künki tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
5 Fı 
1250 Guruş 

Mezkı1r Balaban deresinde iki aded kumluk meslek
lerinün lökün ve halis harcia ta 'mir ü tesviyesi mesa
rifatı: 
S emen 
2000 Guruş 

Dere-i mezkı1rda Kumluk mesleğinde Bağçe karyesi 
derı1nında bendierden cari suyun ana tarikma ilhak 
olmacak kubbeye gelinceye kadar esna-yı tarikda 
mesleklerün kezalik lökün ve halis harcia ta 'miri ve 
üzerlerinün kapaklarınun tesviyesi mesarifi : 
12  
250 Fı 
3000 Guruş 

Bend-i cedid'ün tahte' l-arz telefe cari olan çend lüle 
suyun ilerüde ana tarikma ilhak olmmak üzre dere 
mahalline taş-ı cedid ve halis harcia ıskara ta 'bir oh
nur sedd divan inşasıyla işbu yapılacak ıskaradan 
Topuzlı bendinün önünde kain ana tarikma ilave o
lmcaya kadar kır harpuştalı zebaneleri lökün sargılı 
derı1nı kalaylı yarma hendek ile çamur üzerine mü
cedded yedi parmak künk ferş [ve] tesviyesi: 

Iskara ta 'bir olınur sedd divan inşası: 
Tı11en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 4 5 

Terbi'an 
His ab 

1 59 
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;";.'..h<ı<P�..:;,>w...;ıliP,t/r;-�c.J.-,.,;.. 
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600 
=ı 0"'---_Fi 
6000 Guruş 

Künki 
�(J(p;�,,v:->;.,'�"'''c-ı.;fl'• 3500 Aded 
...... � .... ;�;��·,��-��c-r.:.;,;- 20 Fi 

� � � 70000 Guruş 

Künk ferş olmacak dere malıallerine muhafaza içün 
müceddeden divar inşası: 

Tfilen 
His ab 
60 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 

70 
2 8 
2 10  

Terbi'an 
His ab 
2360 
6 Fi 
14160 Guruş 

Dere mahalline 
Taş ocağına 

Bu mahallde bir aded mülhak katması dere mahal
linde bulındığından yağmur sulannun dahi ana tari
kına celb ü icrasiyçün ve mezkur katmanun dahi mu
hafazasiyçün müceddeden bir aded ıskara inşası : 

Tfilen 
His ab 
30 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 5 

Terbi' an 
His ab 
300 
6 Fi 
1 800 Guruş 

Iskara-i mezkurdan ana lağmına gelinceye kadar altı 
parmak künk ferşi : 
Tfilen 
His ab 
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1 30 

Künki 
320 Aded 
ı6  Fı 
5200 Guruş 

Valide bendinün üst başında Iskara(?) caddesinden 
hasıl olacak yağmur sularınun bend-i mezkfira celb ü 
icrasiyçün müceddeden hendek inşası :  

Tfilen Arz en Kadden 
His ab His ab His ab 
ı5o ı ı 

5 Fı 
750 Guruş 

Bend-i cedid'ün Belgrad karyesinde caddesinde kain 
cebel tarafından hasıl olup ve Balaban'a cari olan 
yağmur sularınun bend-i mezkfira celb ü icrasiyçün 
hendek küşadı : 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
200 2 ı 

Terbi'an 
His ab 
400 
5 Fı 
2000 Guruş 

Cem'an yekfin: 
2ı4760 Guruş 

Katınaha tanklarınun mesarifi : 
ı ı 4850 Guruş 
Iskara ta'bir olınur sedd divarlarıyla yağmur suları
nun celb ü icrası mesarifi :  
999ıO Guruş 

271311 Eyüp karakolu civanndaki suyolunun bo
zulan kısımlarının tamirat masrafina dair. 

16 1  



1 62 

2713/la 
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Eyyfib karavolhanesi karşusında kain çeşme ile 
mahall-i saireye cari ma-i leziz tarikı harab aldığın
dan ferman-ı samileri buyurıldığı vechile me'mfir-ı 
mahsusa irsaliyle bi ' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdiri
lerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i evvel defteri . 

Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi olan Hazret-i Ebi 
Eyyfib-i Ensari radıye anhu' l-bari hazretlerinün ci
var-ı alilerinde Türbe harnmaını külham ittisalinde 
vakı ' terazildan istid 'a olman çeşmeye gelinceye ka
dar mefrfiş beş üzerine kurşun benları külliyyen ha
rab olup tecdide muhtac bulınmış aldığından atik bo
rılarınun feshi birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuş
talı zebaneleri yedirme ip sargılı kadimi vechile beş 
üzerine kurşun borılannun tecdidi : 

Tecdid mahalli : 
His ab 
Mezkfir türbe harnınarnı külham ittisalindeki mes
lekden türbe bağçesi kapusı derilmnda terazfiya va
rınca 
Terazfi-yı mezkfirdan bağçe derfimnda diğer terazil
ya kadar 
190 Terazfi-yı mezkfirdan karavolhane karşusında 

vakı ' zikr olman çeşmeye varıncaya kadar 
610  Guruş 

B on 
335 Aded 
50 Fi 
1 6750 Guruş 

Tarik-ı mezkfir üzerinde mebni üç aded terazfilarun 
ta 'miri mesarifi : 
Semen 
200 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarun tesviyesi: 
Tfilani 
His ab 
500 
ı Fi 
500 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1745 Guruş 
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Yekfin: 
19 195 
1 255 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 
balıası Kıyye 502 Fi 2.5 
17940 Guruş 
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Sadır buyurılan ferman-ı samilerine bi ' l-imtisal ta- 27/3/lb 
rik-ı mezkfırun keyfiyyeti savb-ı acizanemüzden Bö- �"'-:-:,;..;,,� ... .-.· 
lükbaşı Hüseyin Ag� a vesaire irsaliyle bi' l-mu ' ayene ::;-:_.;4.:.�-:-"".;c./J;-;;/:=-"":�c.!.v. 

._... ... -<-ı. . . ---...ıı- ............ fi ' l-hak1ka tarik-ı mezkfir müşrif-i harab olup tecdi- �_;.;1;""''�!.-ı��....;ı;_;�.""-:-..M�::�::..e.:u.·�� � . . _ 

d h A b ı d � ı • kA �';-:li • 0 � L,i • 0 -..... . e.e. ... ...._ e mu tae u ın ıgı ve e -yevm çeşme-ı mez ure- · � -·r..:...:...:.�._ · _,....__,_.:_; . •-t;·J.· "U·�:.;. . nün suları cereyan itmeyerek mu 'attalen kalmış idü-

'-� ... ı.:ı :" ... .,.--;;,� , : . -.�·��-.,;
:.c._. '!" ...... . 

ği anlaşılmış aldığından ol babda kaleme alınarak �....,_;..� .. ·.:;;��;,.,:��.:.:;;:� tanzim kılınan merbfit bir kıt 'a  keşf-i evvel defterin- � ... �,H.,· . -4V:ıu.ı.L7��--�� 
de muharrer esamisi zirlerine rayic-i vakt vechile tat- --.....___ -.-;..;_?.b; .. �"' 

• ,r...J , 
bikan meclisce vaz ' -ı fiat o lınarak hisab olındukda · 

cem 'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik kurşun baha 
on yedi bin dokuz yüz kırk guruş[a] baliğ oldığı in
de' l-keşf anlaşıldukdan sonra mebaliğ-i mesarif-i 
mezkfır cari olan mahallerün masuralarına göre tev
zi ' u taksim olındukda beher masuraya bin yedi yüz 
sekiz guruş yiğirmi üç pare hisse isabet iderek bu 
takdirce merbfit bir kıt 'a  mukaseme defterinün zir 
cenahında gösterildiği vechile meblağ-ı mesarif-i 
mezkfirun on beş bin üç yüz yetmiş yedi guruş yedi 
paresi hayrat-ı mezkfireler içün Evkaf-ı hümayfın ha 27!3/2a 
zine-i celile canibinden ve iki bin beş yüz altmış iki ;� ... � ,  . 
guruş otuz üç paresi dahi ashabı taraflarından i 'tası"'·..:t�-�-t� .;.y 
lazım geleceği anlaşılmış ise de bu vechile tesviyesi �.,_;;-=-�J,;.:._j, .. 
mütevakkıf-ı re'y-i ali-i nezaret-penahileri olmağla :.;,_,r:'::::�-:-.. ,u:t�� ... �d.ı_,:.., : 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. · ��.:...:. c:>..:..-...:�:..· :_�&.:� .. ;_ . .  . . ��-'-' . . -.... c;..t-' • �U"'""'e,'..ı• 

Fi 14 Rebi'u' l-ahir sene [ 1 2]79 /Fi 26 Eylül sene 
[ 12]78 [8 Ekim 1 862] 

271312 Eyüp karakolu civarındaki suyolunun tami
ri için yapılacak harcamaların kullanılan su mikta
rına göre su sahipleri arasında taksim edilmesine 
dair. 

Eyyfib karaallıanesi karşusında kain çeşme ile ma
hall-i saireye can ma-i leziz ana tankınun ber mfi
ceb-i keşf mesarif-i vakı 'ası olan gayr-i ez atik kur
şun baha on yedi bin dokuz yüz kırk guruşun cari o
lan mahallerün masuralarına göre tevzi ' u taksim alı
narak her birerlerinün hisselerine isabet iden mebali-

-·ı(e.:....; . --c."'<.it. . . ----·.:... - . . 
�-:,.·�A-.J"' .. . • ':-'�.c,., . o ""'Ja--:..�·-..... 

---....:� .......... "-"� ·. . . '--'�- . . • ·v .. .-:.:, J..,/�1 "' ., • � • 

�.: - .......... -....... -41,c{}'/ . • c;t .... �:-..;> � -�-_,::.,...,_ e.-;:..:,.� . .  o 'v ı l�· ......_e-r..:4.-�cıi.• 
• 

� � •w,_..,;ı \V i.. ,�..ı-"'& -�r__::.,· . 
i '" �!:-:-:- � .  

� erıtl\V ,i 
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ğün mikdar ve mahallerini mübeyyin terkim kılınan 
bir kıt 'a  mukaseme defteri . 

İbrahim Hanağlı vakfından karaallıane karşusında 
çeşmeye cari: 
Masura 
2 Aded Beher masura ya: ı 708 Guruş 23 Pare 
3417  Guruş 6 Pare 

Kezalik vakf-ı müşarun ileyhden Kızılmescid çeş
mesine cari: 
Masura 
2 Aded 
3417  Guruş 6 Pare 

Kezalik vakf-ı mezkfirdan türbe bağçesi kapusında 
kain çeşmeye ma-i lezizi :  
Masura 
2 Aded 
34 ı 7 Guruş 6 Pare 

Yahyazade vakfından Hasib Efendi'nün tekyesine 
cari: 
Masura 
ı Aded 
ı 708 Guruş 23 Pare 

Şah Sultan vakfından Özbekler tekyesine cari: 
Masura 
ı Aded 
ı 708 Guruş 23 Pare 

Vakf-ı müşarun ileyhden Yazılumedrese'ye cari: 
Masura 
ı Aded 
ı 708 Guruş 23 Pare 

Kassam katibi Hacı Edhem Efendi'nün hanesine: 
Masura 
0.5 Aded 
854 Guruş ı ı .5 Pare 

Balçıklı Ali Efendi'nün hanesine can: 
Masura 
0.5 Aded 
854 Guruş ı ı .5 Pare 
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Debbağzacte merhum Bekir Efendi'nün hanesine ca
ri: 
Masura 
0.5 Aded 
854 Guruş 1 1 .5 Pare 

Yekun: 
Masura 
10.5 Aded 
17940 Guruş 

Evkaf-ı hümayun hazine-i celllesine69 canibinden 
i 'tası lazım gelen mesarifi: 
1 5377 Guruş 7 Pare 

Ashabı taraflanndan i 'tası lazım gelen mesarifi: 
2562 Guruş 23 Pare 

1 65 

işbu mukaseme defteri natık oldığı üzre tarik-ı mez- 27/3/2b 
kurun ber muceb-i keşf vukü' bulacak mesarifi olan ��-:-:•�:--;;�;,ıj�.:. ... •ı;\b,.,...e,;.;_..:..:f.v ... c.J,.:t.,,.ı..,: ... ;.)_.�·�· ·  . .  ,..,__,,;t. . ' . � ·;ı, . . . .. . . . �.l...,....o4-oo..-
gayr-i ez at!k kurşun balıası on yedi bin dokuz [yüz] <�.-�.;.;;-�:; �-. �e;;..,.�,(:; ,,,;ç.v�,.,.e-c.J..-ıv., ...... .; . ., . . . · 
k k � � I h ll I · , .._,;,;, QA...J_,_,. ud'..J '/. · · · _ _,.;..,_, ,.,4_ ır guruşa carı o an ma a erün masura arına göre ���.;,, :: . .. / . .... �;- u_;t�;-�_., . ,  . �/ C" .,_,J,..,.....Q(1,0" .. / . .. :.�_, -""" ' "' ı.;.,• tevz!' u taksim olındukda beher masuraya bin yedi ... �,:;.:�b.ı.L . : .  ':-:'"-!:�· .. �.:::';/�;;;,.,_vj,; , . : . '· · ."'-1 
yüz sekiz guruş yiğirmi üç pare isabet itmiş ve bu .v_...../:_,...,��·f:"'.:...i.I(J�,....-� -�:..ı .... ..e;�;.-,..,.:� 
takd!rce meblağ-ı mezkurun z!r cenahında gösterildi- "' . ( ; ";-.... �·�..:.;>�ı..o. 
ği vechile on beş bin üç yüz yetmiş yedi guruş yedi � L. c=- \.__ /,.� .ı-� ...u �,ı..e.. 
paresi hayrat-ı mezkureler içün Evkaf-ı hümayun ha- . 2713/3a 
z!ne-i celllesi canibinden ve iki bin beş yüz altmış(..Xf,;t'.�-?-:'"'�J,�,....._,e,,�!.i�_., . :.. . . . . . 
'ki . . "' • ah' h� f d •

,.. -;"'� . .. ,.�rJ�'�·� . . at..r;r.-.�t��ı.t.JJ. .. lıt.---e1 .. 
ı guruş otuz uç paresı d ı as abı tara ın an ı 'tası !A.ı..,.:ı.;�::__,ci • �.·r:..'->t:.rW·� . . . · . Wc!':.-.J�rt. . .. .. ....� ... k ,....,.J.Ai""(./. d,  � lazım geleceği inde' l-mukaseme anlaşılmış ise de bu �{�' �ı..:: ·..e.&.i·,rı; .-' w� 1:';.,,�_;� 
vechile tesviyesi mütevakkıf-ı re'y-i all-i nezaret-pe- :.r-{.<:1-"�<--� "':'��(t-.J"'-'!'·.;:·-'-')� 
nalılleri olmağla ferman hazret-i men lehü' l-em- �:;f1(J.�;ı.,,�JS' 

.,�,L;.J_;..,,_,�Iıj 
ründür. �;�y 

Fl sene [ 12] 80 1 Fl sene [ 1 2]79 [ 1 8  Haziran 1 863-4 
Haziran 1 864] 

271313 Hasköy 'de Turşucu mahallesindeki Silah
dar Abdullah Ağa vakfına ait çeşmenin bozulan su
yolunun tamirat masrafına dair. 

Hasköy'de Turşıcı mahallesinde Silahdar Abdullah 
Ağa vakfından çeşmenün yolları harab olarak suyı 
dahi kalll o ldığından menba 'ı olan mahalli mücedde
den kuyular hafriyyesiyle mezkur yollarun dahi ta'-

69 hazine-i celilesi 

� 
�� •c..· 
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m1r ü tecd1d hususı ahallsi tarafından ba arz-ı hal is
tid 'a  olmmakdan naş1 keşf hususına dair sactır buyu
rılan ferman-ı samllerine bi' l-imtisal me'mur-ı mah
susa irsaliyle bi' l-mu 'ayene mikdar-ı mesarifini mü
beyyin terkım kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Fı 2 1  Receb sene [ 12]80 !Fı 20 Kanun-ı evvel sene 
[ 1 2]79 [ 1  Ocak 1864] 

Çeşme-i mezkurun menba 'ı olan Turşıcı mahallesi 
üst başında kabristan tahtında olan malıall adi kesme 
olarak müceddeden tarik-ı mezkura cereyaniyçün iki 
aded kuyu hafriyyesi : 

Kıta'at 
Ade d 

2 
3 

Terb1'an 
His ab 
747.5 
7.5 Fı 
5602.5 Guruş 

Be h eri 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
6.5 20 
6.5 25 

Mezkur kuyulardan birbirine cereyanıyla tarik-ı 
mezkura varınca delme lağm küşadı : 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 80 ı 1 .5 

10  Fı 
1 800 Guruş 

Mahall-i mezkurda lağm savağı ile lağm ağzına va
rınca üzeri harpuştalı Arnabud künki ferşi : 

Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
1 50 Aded 
3 .5 Fı 
525 Guruş 
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[Der kenar] İş bu mahallün atık borılan haneler 
derfinında kalmış aldığından ihracı mümkin olama
yacağı şerh virildi. 

Mezarlık başında lağm ağzında Y ehfidi hanelerinün 
derfinıyla güzar eylemekde bulınmış aldığından ha
rabiyyeti cihetle tesviyesi lazım geldiğinden malızOr
dan salim olmak üzre levazımat-ı mukteziyyesi tek
mil olarak haneler tahtından tarik-ı caddeye nakliyle 
mezkfir lağm ağzından mesleğe kadar müceddeden 
yarma hendek ile beş üzerine kurşun borı ferş ve tes
viyesi ve kusur cadde mahallerinün yarma hendek i
le ta'miri : 

Tecdid mahalli :  
His ab 
100 

Bo n 
55 Aded 
55 Fıat 
3025 Guruş 

Ta 'mir mahalli : 
His ab 
1 50 
4 Fı 
600 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan terazfiya kadar kezalik beş üze
rine kurşun borılannun yarma hendek ile ta 'miri : 
TOlen 
His ab 
210  
4 Fı 
840 Guruş 

işbu terazfidan çeşme-i mezkGreye gelinceye kadar 
kezalik beş üzerine kurşun barılarınun yarma hendek 
ile ta'miri : 

Tecdid mahalli : 
TOlen 
His ab 
80 

B on 

1 67 

27/3!3b 



1 68 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

44 Aded 
55 Rat 
2420 Gunış 

Ta'mlr mahalli : 
Tı11en 
His ab 
1 20 
_,_4 __ .Fı 
280 Gunış 

Mezkfir terazfidan Y ehfidl mahallesinde diğer tera
zfiya gelinceye kadar beş üzerine kurşun borılannun 
ta 'mlr ü tecdldi : 

Tecdld mahalli : 
Tı1len 
His ab 
1 20 

B on 
65 Aded 
55 Fı 
3575 Guruş 

Ta'mlr mahalli : 
Tı11en 
Hisab 
100 
_,_4 __ Fı 
400 Gunış 

Beş arşun tı1lında ve arzında ve kaddinde çeşme-i 
mezkfir hazlnesinün derfinına lökün kalay talasıyla 
yarı[m] kıyyelik pirinç maslak vaz' ı  mesanfi : 
300 Gunış 

Fersfide olmacak kaldırım tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
780 
ı Fı 
780 Gunış 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
2034.5 Gunış 
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Yekun: 
22382 
021 32 Meclisce tenzili 
20250 Guruş 
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Hasköy'de Turşıcı mahallesinde Silahdar-ı hazret-i 27/3/3c 
şehriyari Abdullah Ağa çeşmesinün suyolları harab ..,;ı.e-.;;u.�;· ;:;.,..ı,• !i.. . . .  . 

ıd - d kd b ' ' 1  k f A ' f . Ak ' <>!.k..r.>;;t' -� · . . � �� .... L ....... .... ..  :_.. ... _ ,..,.:_. <U • . · • / o ıgın an a emce ı - eş mesarı -ı va ı ası . . . � ':/�;.r;;.,A-:· . · · . · · - -'..J'.-ı..-wt.l".; � �  
. "' . . . . .  . .  ,... . ... �.,--_.t {f...J ; · , · . ..  u......,_, �:--�,,.JJ 'l'l,. ;..,-J_$.:· · / · : : gayr-ı ez tenzıl on ıkı bın dort yuz guruşa balıg ola- -'..w��;.,·���=.- � ...J� N!:" #' LJ ' ;,;.;_;..,,.,,_.AI., :  .• .  ':"''" ':"?.'"'''ct;..;�...-...;!. 

� �-"-'J..J
'A>' . ......� ...... o.e- • 

rak bir kıt 'a defteri tanzim ve takdim olınmış ise de �.6·_...;z;,.i.,.:�, .#_.,,,w,,..-,�··,.:.. ;�.-J·· • .. . ��� ... IJ;�,;·� ... ..;, 
o--'..AJ ..  .. v• -._,.r � �......, " . . "J;..t:'e..ı., �, . . • .  

ancak yalnız tarik-ı mezkurun ta'miriyle su akmaya- ��c,.....��;.d.i · · �-"etL>�.�, .... ..;, . '  . . . e..-:-.._,�..;.,:· ,-_ if • ...,. _,_,.!. . :..ı ,...--'.-/ 1� / :; 
cağından ve sarf olmacak mesarif heba olacağı ahali0", :-'-:-'�'f"#L<.t..·,./.. · ----:.w� w-� , · . - . ' �-:--�·..c, . .  ; 1�!, ;e; .  �;...,_.:., . , . .  J �e..L, . . �..u. 
taraflarından ifade ve beyan olınmış olmasıyla ve se- ·"-!. · :,- �"a.ı��� '��--�;.:c ., · :·.:�-·�� .. · · .  
b b ı d ' Al b d kd k f "  < A • d ..e. � .  • 0 0 0 AI I.._, .)IJ} • 0 0 0 ;-.. � � ,,'-11- <  e e e s-sua un an a em eş u mu ayenesın e ,_.t_;,;"' · :�:!"'"'---"··�-> . c"..�/h,".i_,;s; . . . · ":''�--� ... :ı..t. �· 
asıl menba 'ında su olmadığından müceddeden kuyu ...J..� ..AJ ... � .. ııe._, . . . ��;-?..;,.!.ft: · � ete�r:..:;, . . ,.. ._, . .... � 'e-, " ... � ..... � .,_,.....,..../ . hafr olmak üzre kaleme alınmış ve işbu keşfde kuyu- · 

· .. ;-�·--i.tı · ,..��<6'.L.J"'· . 
· :-t'dr!P_.� . .

. ·
. ''z-• 

dan sarf-ı n azarla yalnız tarikın un üzerine gidilmiş 
· 

· 

�"':�'!'..:.:.:�,...;:-� ���--!..'..;_., �:.::'...ı-·.;�J 
o ldığından kuyu hafrı o ldığı halde layıkıyla su cere- �. . � · ."'·��c:,::� "-..-b..ü�_...,:...e:. 

yan itmeyüp olacak mesarif dahi heba olacağı ifade ""'{ ı �-:...---�·� . ..... �-',,;, ,�: . ' .... � -""(,., . . --� 
ve beyan kılınmış olmasıyla fı ' l-hakika menba'ında .

. 

--�.J� .... 
su olmayup keşfinde kuyu hafrı münderic midür - -�..ns 
şimdiki keşf mucebince ta 'm ir ü tes vi ye olındığı su-
retde mesarif-i mezkur heba olacağı vakı ' mi dür ve 
keyfiyyeti ne vechiledür meclis-i acizanemüzden 
tekrar i ' lam olmması işbu derkenarda inha olınmış 
keyfiyyet erbab-ı vuküfdan tahkik olındukda fi ' l-ha-
kika ahali-i merkümenün ifade ve beyan eyledükleri 
kuyunun keşf-i mezkurda dahil olmadığı ve dahil 
olmadığı suretde matlub hasıl olamayacağı anlaşıl-
mış aldığından mukaddemki keşfinün sureti Ebniye 
meclisinden celb olmarak mezkur kuyular keşf-i 
mezkura idhalen yeniden tanzim olman keşf-i evvel 
defteri merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınmış 
ve defter-i mezkur natık oldığı üzre tarik-ı mezkurun 
cem 'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez tenzil yiğirmi 
bin iki yüz elli guruşa reside olacağı rehin-i ilm-i sa-
mileri buyurıldukda ber muceb-i keşf iktizasınun ic-
rası babında. 

Fi 21  Receb sene [ 1 2]80 IFi 20 Kanun-ı evvel sene 
[ 1 2]79 [ 1  Ocak 1 864] 

271411 Yangında hasara uğrayan ve daha sonra 
yol yapımı sırasında yıktırılan Unkapanı 1ndaki su 
terazisinin yerine yenisinin inşası için yapılacak 
masrafa dair. 
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V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Kapan-ı dakik dahilinde Vapur değirmanı karşusında 
vakı ' su terazilsı bundan akde m vukü' bulan harikda 
zedelenmiş olup tesviye-i tarik münasebetiyle kül-t;.::.,...,"'"" . .  · - . . ô-J ... .,.-""""' -

� · . -��·,�:J, .. �� 4---_.:.,;��/ liyyen hedm itmişler olmağla mahall-i alıara müced-":"""'.J� I� • ..._._, l t...:_;' ı "/,.I#_,.J!J �• 

2714/lb 

��- -L..... �:- ®,.;_-.__ 0 .' 1�viv�J.- . o ��:_..; deden inşa olmak üzre Ebniye hulefasmdan Süley-
- o · cr.. � .. -� ...... J.e,,:(�....-ı_...-_..;._� man Resmi Efendi ve Su meclisi tarafından erbab-ı 

· ..... ciZ: .. :.;.,; vuküf bi ' 1-irsal mu 'ayene olarak mikdarı mesarifini 
".".·-

· 

mübeyyin terkım kılınan bir kıt 'a keşf-i evvel def
teridür. 

Fı 1 5  Ra sene [ 1 2]79 [9 Eylül 1 862] 

Harik me' miln efendilerün irae eyledükleri mahalle 
hafr-ı esasile taş-ı cedid kum kireç harcile memzilc 
zemine müsavi olınca rıhtım ıskaralı üzeri kerpiç 
tuğlasından halis harcia zeminden beş arşun irti
fa ' ında varınca tarafeyni sıvalı terazil i le meslek in
şası :  

Tfilen 
His ab 
22 
22 

Arz en 
His ab 
1 8  
1 8  

S emen 
250 Guruş 

B on 
27 Ad ed 
.:::..::50�_Fı 
1350 Guruş 

Kadden 
Hisab 
5 
ı 

Ma'a temel terazil 
Ma' a temel meslek 

karaallıane 

Zikr olman terazil ya su 'ı1d içün timurdan basamak 
vaz' ı :  
Ad ed 
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4 
2 Kıyye Beheri 
8 Kıyye 
3 Fı 
24 Guruş 

Azebler harnmaını külhan kapusı önünden harnınarn 
köşesine varınca yarma hendek hafrıyla dört üzerine 
atik borılarun zebane mahalleri yedirıne ve ip 
sa[r]gılı ta 'miri : 
Ti'ılani 
His ab 
40 
6 Fı 
240 Guruş 

Mezkfir harnınarn köşesinden inşa olmacak terazfiya 
kadar atik borılarun feshiyle nısf mahalli ta 'mir ile 
ve nısfun dahi dört üzerine kurşun borı : 

Ta 'mir mahalli: 
Ti'ılen 
His ab 
50 
25 
1250 

Fı 
Guruş 

Tecdid mahalli :  
Ti'ılen 
His ab 
50 

B on 
27 Aded 
75 Fı 
2025 Guruş 

Yine terazildan Kapan-ı dakik caddesine kadar dört 
üzerine kurşun borı tecdidi: 

Ti'ılen 
His ab 
20 . 

Bo n 
l l  
75 Fı 
825 Guruş 

1 7 1  
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Yine terazlıdan Kapan-ı dakik caddesine kadar beş 
üzerine kurşun barı tecdidi :  

Tfilen 
His ab 
40 

Bo rı 
22 Ade d 
55 Fi 
1210  Guruş 

[Derkenar] İş bu malıall haricde kalan ve ihrac o lı
nacak atik kurşunları isti 'male kabil olanları bend-i 
evvelde muharrer mahallere vaz ' olmacağından hen
dek hafriyyesi mesarifi vaz ' olınmışdur. 

Harnınarn köşesinden atlamasından simütci(?) furunı 
köşesine terk olmacak tankdan ihrac olmacak atik 
kurşun ihracı : 

Tfilani 
His ab 
175 
2 Fiat 
350 Guruş 

Nakliyyesi: 
700 Guruş 

Kefili Saray bölükbaşısı Hüseyin Ağa 

Cem'an yekfin: 
8524 
0375 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

Kıyye 1 52.5 Fi 2 
8 149 
0649 Veli Usta ta'ahhüdiyle tenzili 
7500 

Fi 14 R sene [ 12]79 /Fi 26 Eylül sene [ 12]78 [8 E
kim 1862] 

Kapan-ı dakik harikında ba 'zı çeşmelere cari ma-i 
leziz terazfısı zaten harab olup ve tevsi' -i tarik sebe
biyle orta yirde kaldığından münhedim almış ve te
razfı-yı mezkfırun diğer mahalle nakliyle mesari-
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fınün birazı ahali tarafından i 'ta olmmak üzre inşası 27-04-lc 
husfisı istid'a alınmış ve terazfisı mezkfir fi ' l-hakika 

(�;�..,ı;.,,;.,, • ..,_, � . . . 
. . � • A;. ,...,J "116' .. :,�i:' ·�· ,  . . .  

mukaddem harab olarak tevsi'-i tarikdan dolayı .J..·ı....:..v....;..,;.;,;�,:-. : ·. : . · � '' ' :-..J'" .ı-..� • .���iiı.! · 
. · �ıU'r.W}IJrJJ 't>.  ı • •  .. ..  · • :..v;ıJ• W.ı 

meydanda mı kalmışdur ve bu makiile tevsi'-i tarik (..,�....,....>r;. ... �.,..� ;; · . 

· -:- ""-'-��.t�...<.�.t . . 
· . 

,, 
. . . . .. "'(/t.-�f.;.J,;.;,.ı..ı-._· 

. , !I'J ... �.t�, 
sebebiyle münhedim olan çeşme ve terazil mesarifi ... ,e,...,M · · . 

. � :.-..... ,4· � · · · · . vgp,-c..� .;t. . • 
. . :,.>('�.W• . 2, . . 

nizamen Maliyye hazine-i eelllesinden mi i 'ta olm- ?w� .... � .. ,,� . . . . · . . '· cJ/.>4"'�,·41#-·cJ..:.-":':'::...:.,.Jl..i. . . . · c�- ,..-:..:.., 

makdadur ve şimdi mahall-i mezkfira nakliyle inşası i.�:. : "'-:�-;t�...J'ı-.:-,,.:6->,;;,.���- , · · ='-ı.e-,_.;,...:.., ....... , 
-.-u ... �ı.-_,..4.:(. . � (b;  ı;;:,.,;"�· . . . . 

kaç guruş masrafla vücuda gelür ve mesarifinün ne · ""ı..,: l&d. · · "'-!..t.s' o::ı. . ...� ,  ... �,.,.1....;.,_,_ , . .. �  ...... _N 
mikdan ahali tarafından i 'ta olmacakdur ve terazil-yı "'-'f-'-:':'41S-•.<.;,;� . · · 

• "':' ... ·.r..�;
.
)� 

. . . (;:..V"-'6·� ·  • . e-&>G".J,·�·., 
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-r"""""" · ·  t!l&ı»c.�u.�J.,,; ı · 
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ğından ol babda kaleme alınarak tanzim kılınan işbu d.&•·;., . 'v:''"'':'tf•;-:ı.,�:..s.�,;, �,;,:,..:... · . . · · _":1:-��� ... ,_;.;r;..i; 
keşf-i evvel defterinün esamlleri zirlerine rayic-i 

:; ...... �:.:�--.:.�/-�;c, . . �ci' . .,J,��tf'o'�.J-���-.u; 
ak A • A '  • • • �� • • , :..-'_..vı..-,...,�_,:� ..,, • • • • 

v t tatbıkan ebnıyeye daır olanları Ebnıye meclısın- . .
. 

: � ........ �-·�.Jı ... ....:(,
: · , , · . · ' .t.u�,�_.:.t-f.,�o:.h'-_...:.. 

den ve suyollarına dair olanları dahi meclis-i aciza- �.-·��·.w,�- - :: '":'�:f,.v,...;_..,......eu , ;..:....-u· · · ·  · . .  ' . � .. C6 ;..u_ '• .· . .. . .-..P..-�J(.,Pt6J v,., ı 
nemüzde vaz'-ı fiat olmarak hisab olındukda cem'an 

· ��..:.:i'•,-..... ��;��...; ;.�..:. .' . .  · ,. ' '- c::e,t_�- • J.M<Jij l"�...u';,..: mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik kurşun baha sekiz 
bin yüz kırk dokuz guruş[a] baliğ oldığı aniaşılduk
dan sonra nizamma tevfikan münakasası bi' l-icra altı 
yüz kırk dokuz guruş noksanıyla yedi bin beş yüz 
guruşa Azablar suyolcısı Veli Usta üzerinde takar
ru[r] iderek daha noksanıyla yapınağa talib-i alıarı 
bulınmadığından ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi 
mfima ileyh tarafından alınan kontorato senedi işbu 
keşf-i evvel defteriyle beraber merbfitan takdim-i 
pişgah-ı all-i nezaret-penahlleri kılınmış ve meblağ-ı 
mesarif-i mezkfir yedi bin beş yüz guruşun bin beş 
yüz guruşı ahall-i merküme tarafından i 'ta olmmak 
üzre takdim eyledikleri bir kıt 'a ta 'ahhüd senetleri 
merbfitan takdim kılınmış ve ol vechile meblağ-ı 
mezkfir bin beş yüz guruş bi' l-mahsfib girüye kılı
nan70 altı bin guruş masrafla tesviyesi muvafık-ı ira
de-i seniyye-i aliyye-i nezaret-penahlleri buyurıldığı 
halde meblağ-ı mezbfirun altı bin beş yüz guruşun 

70 kalan 
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dahi bir aded karaallıane ile Kapan-ı dak!k ittisalinde 
Sultan çeşmesiyle Arahacılar içinde müteveffa Hacı 
Hafız Ağa çeşmeleriyle Süleyman Su başı cami ' -i şe
rifi şacturvanına cari ma-i lezlz içün Evkaf-ı hüma
yfin hazine-i eelllesinden i ' tası lazım geleceği anla
şılmış ise de ancak terazfi ve tarlkun inşası tesviye-i 
tarik münasebetiyle vukü'a  geldiğinden nizamma ve 
emsaline tevfikan tesviye-i muktezası mütevakkıf-ı 
re' y-i aliyye-i nezaret-penahlleri olmağla ol babda 
ernr ü ferman. 

Fı 24 Ra sene [ 12]79 /Fı 6 Teşrin-i evvel sene 
[ 12]78 [ 1 8  Eylül 1 862] 

271412 Turunçluk suyolunun tamirat masrafına 
dair . 

..e,...,:.. 1 o /,. o / -_ :.::::���··-�J.:....,�,.J.f:.r Güzelcekemer dimeğle ma 'rfif kemer-i mezkfir ö-
. .. ·�"""1-4t--r-�-,_;p..;� i-� n ünden Çiço çiftliği karşusında bağa varıncaya ka-

-� 
't'� dar mefrfiş eski birerlik künklerinün c a  be c a  ta 'mlri : 

�-· ---

Künki 
1000 Aded 
7 Fı 
7000 Guruş 

Yekün: 
7800 Guruş 

Keşfi der-dest olup mu 'amele-i kalemiyyesi i cra 
olınmakda bulınan Fatih Sultan Mehmed Han haz-
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retlerinün Turunçlı suyollarınun dahil-i keşf olan 
bend-i evvel ve sanide muharrer malıallerden su ce
reyan itmediği cihetle bunlarun evvel be evvel ta 'mir 
ü tesviyesine lüzum göründiğinden(?) bu def'a hak-ı 
pay-i nezfuet-penahileri [n]den bi ' l-istizan müsa'ade
i seniyye şayan buyurılmakdan naşi mezkur keşf-i 
evvel defterinden bi' l-ihrac tanzim kılınan bir kıt 'a  
pusılası merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınmış 
ve nakd üzerine vukü ' bulacak yedi bin sekiz yüz 
guruşı mesarifinün ilerüde tarik-ı mezkurun mesfuif
i keşfiyyesi olan gayr-i ez tenzil yetmiş bir bin beş 
yüz guruşdan tenzili lazım geleceği rehin-i ilm-i sa
mileri buyurıldukda ber veeh-i muharrer ilerüde ica
bı icra olmmak üzre keyfiyyetün kalemine kayd ile 
başkaca suret ve ilm ü haberin ün tastir ve i 'tası ba
bında. 

Fı 14 Muharrem sene [ 1 ]280 [ 1  Temmuz 1 863] IFı 
1 8  Haziran sene [ 1 2]79 [30 Haziran 1863] 

1 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Mahmud 
Han hazretlerinün Anadolıfeneri kal ' a  ve karyesinde 
bina ve ihya eyledükleri çeşmelerine cari ma-i leziz 
tarikı harab olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış 
aldığından bahisle tesviyesi hususı ba arz-ı hal is
tid 'a  olmmakdan naşi keşfi hususına dair sadır buyu
rılan ferman-ı samilerine bi ' l-imtisal me'mur-ı mah
sus irsaliyle bi' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirildük
de mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i evvel defteridür. 

Fı selh-i Ra sene [ 1 2]79 ve fi 1 2  Eylül sene [ 1 2]78 
[24 Eylül 1 862] 

Tarik-ı mezkurun menba' mahalli olan Havzbaşı 
nam mahallde vakı ' ıskaranun önünde kum teraküm 
itmiş aldığından tahliyesi: 

Tfilani 
His ab 
10 
5 Fı 
50 Guruş 

. . .  

' · . 

·t ·  � �  � 

1 75 

2715/la 
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Birinci meslekden ikinci mesleğe gelinceye kadar 
mefrfiş altı pulluk künklerinün top çekme ta'miri : 

Tülani 
His ab 
40 
2.5 Fı 
100 Guruş 

Zikr olınan ikinci meslekden karye-i mezkfirda vakı ' 
Kahve çeşmesine gelinceye kadar mefrfiş altı pulluk 
künklerinün kır harpuştalı yarma hendek ile ta 'mir ü 
tecdidi : 

Ta 'mir mahalli 
Tülani 
His ab 
030 

100 

1 00 

030 

040 

050 

020 

050 

100 

560 
3 Fı 
1680 Guruş 

2475 Aded 
7 Fı 
17325 Guruş 

Tecdid mahalli 
Tülani 
Hi sa b 
150 İkinci meslekden ya-
takbaşına kadar 
000 Yatakbaşı mesleğinden 
dördünci mesleğe kadar 
500 Beşinci meslekden al-
tıncı mesleğe kadar 
050 Altıncı meslekden ye-
dinci mesleğe kadar 
060 Dokuzuncı meslekden 
onuncı mesleğe vannca 
000 Onuncı meslekden on 
birinci mesleğe varınca 
030 On ikinci meslekden 
on üçünci mesleğe varınca 
000 On üçünci meslekden 
dördünci mesleğe vannca 
000 
200 On dördünci meslekden 
on beşinci mesleğe kadar 
000 On beşinci meslekden 
karye çeşmesine kadar 
000 Karye çeşmesinden 
Kahve çeşmesine kadar 
990 

Künki 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

On beş aded mesleklerün ta 'mir mesarifi: 
750 Guruş 
Nakliyye ve hammaliyyesi: 
ı990 Guruş 

1 77 

Kefili Suyolcı V asil idüği . 27/5/lb 
� 

Yekün: .-, "-"'.! 
2 ı 895 � -- · - ' . ..._ ( � 2395 Karye-i mezkür suyolcısı Usta Yorgi'nün � ·, ......._ ·· . . . 

ta 'ahhüdine nazaran tenzlli ��J.i;;��-!',:..,�� ..... -..b_�; �� ı 9500 llıt"".tı>:��..,r,ı,.-�,;.._.ı.;.ı.;.... ��· · . 
. /)wtJ>V_,,.- . � 

00425 Muahharan ta'mirat-ı zarüriyyesi olup mer-
büt bulınan bir kıt 'a  ilm ü habere zamm u i
lave kılınan 

ı9925 Guruş 

Sactır buyurılan ferman-ı samllerine bi ' 1-imtisal ta
nk-ı mezkürun keyfiyyeti ber m üceb-i istid 'a erbab-ı 
vuküfdan tahkik olındukda fi ' l -vakı ' tarik-ı mezkür 
bundan dokuz mah mukaddem nakd zernam olmak 
üzre keşf ü mu 'ayene itdirilerek bir kıt 'a  defteri arz-ı 
haliyle beraber takdim kılındığı anlaşılmış aldığın
dan bi' t-tahnr kaydı buldırılarak bir kıt 'a nüsha-i sa
nisi bi ' l-ihrac merbütan takmm-i pişgah-ı samlleri 
kılınmış ve tarlk-ı mezkürun mesarif-i keşfiyyesi o
lan ber müceb-i keşf gayr-i ez tenzll on dokuz bin 
beş yüz guruş üzerine muahharan varid olan merbüt 
pusıla ve ilm ü haber mücebince lüzümeti(?) tesviye 
olman cüz'i  mahallini(?) ve ta'miri mesarifi olan 
dört yüz yiğirmi beş guruşla cem 'an on dokuz bin 
dokuz [yüz] yiğirmi beş guruşa baliğ aldığından ta-
nk-ı mezkürun ol mikdar masrafla tesviyesine muta-
sarrıf olan Usta Yorgi celb olarak tekrar ifade olın-
dukda mutasarrıf-ı sabıkı vechile ta 'ahhüd eylediği 
rehin-i ilm-i samlleri buyurıldukda emr ü ferman 
hazret-i men lehü ' l-emründür. 

Fı ı 7 S sene [ ı 2]80 [3 Ağustos ı 863] /Fı 2 ı  Tem
muz sene [ ı 2]79 [2 Ağustos ı 863] 

271611 Emirgan 'daki Sultan I. Abdülhamid cami 
ve çeşmesi suyolundan hangi mahallere, ne mik
tarda su verildiğine dair. 
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27/6/la Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri-
. n ün Mirgfin karyesinde kain cami ' -i şerifiyle çeşme-

:;_:;;;::_::1fi"+�.:ıs-?-:.;;/...., at:�_,ı:._.;;..s .... . lerine cari ma-i lezizün ana tarikından ifraz ve icra 
?:'--�<:_,.�"j.p �.;..;.. v_.(js' ... ı:;,· ,A . · . . .  <eı-,.� kılınan mahallerün mikdar-ı masuralarını mübeyyin 

..... -

·- ·· 
�: 

.... , .  � 

- J ..,._,� ,  . .  · �-!"..ı> �·. terkım kılınan bir kıt 'a  mukaseme defteridür. 

istinye hammamına cari ma-i leziz: 
Masura 

;� 4 Aded 
9504 Guruş ı2 Pare 

Asakir-i şahane hastahane ve karavolhanesine cari: 
Masura 
ı Aded 
23 7 6 Guruş 3 Pare 

�....-c;eı._.�....i!.. u !.... Telgraf nazırı esbak sa'adetlü Mehmed Efendi haz
'-I_ ,; retlerinün sahilhanesine cari: 
�- Masura 
''\ . .  �· �� ı Aded 

2376 Guruş 3 Pare 

Mısır kapu kethudası atfifetlü Kamik71 Efendi haz
retlerinün sahilhanesine cari: 
Masura 
ı Aded 
2376 Guruş 3 Pare 

Sadr-ı esbak übbehetlü devletlü Mustafa Naili Paşa 
hazretlerinün sahilhanesine cari: 
Masura 
3 Aded 
7 ı 28 Guruş 9 Pare 

Saray-ı hazret-i sultaniye cari: 
Masura 
8 Aded 
19008 Guruş 24 Pare 

Sultan kethudası atfifetlü Hacı Büsarn Efendi hazret
lerinün sahilhanesine cari: 
Masura 
1 Aded 
2376 Guruş 3 Pare 

71 Kamil 
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[Derkenar] Ba'dehfi Tıngırzadelere geçmiş idüği . 
Mahall-i mezkfirda Kamil Beğefendi sahilhanesine 
cari: 
Masura 
0.5 Aded 
ı 1 88 Guruş 1 .5 Pare 

Merhum Mehmed Ali Paşa hazretlerinün sahilhane
sine cari: 
Masura 
2 Aded 
4752 Guruş 6 Pare 

Merhum Vahid Paşa ve Rif'at Beğ sahilhanesine 
cari: 
Masura 
1 Aded 
2376 Guruş 3 Pare 

Mirgfin hammarnma cari: 
Masura 
4.5 Aded 
3564 Guruş 4.5 Pare 

Merhum Hüsni Paşa'nun divitdarı Ali Efendi hanesi-
ne cari: 
Masura 
0.5 Aded 
1 1 88 Guruş 1 .5 Pare 

Devletlü Vasıf Paşa hazretleriyle Hüseyin Paşazade 
Ali Paşa sahilhanesine cari: 
Masura 
2 Aded 
4752 Guruş 6 Pare 

Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han hazretleri
nün cami ' -i şerifiyle çeşmelerine cari ma-i leziz sü
lüsan hisse (kesik) mesarifi : 
1 25932 Guruş 

Yekün: 
Masura 
26.5 Aded 
1 88898 Guruş 

179 

2716/lb 
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Müşarun ileyh Sultan Abdülhamid Han hazretleri
nün vakf-ı eellleleri canibinden i 'tası lazım gelen 
mesarifi : 
1 25932 Guruş 

Ashabı tarafından i 'tası lazım gelen mesarifi : 
4 158 1  Guruş 12  Pare 

Canib-i miriden i 'tası lazım gelen mesarifi: 
2 1 384 Guruş 27 Pare 

271612a 
271612 Şehzade camii külliyesinin bozulan suyolu
nun tamirat masrafina dair. 

(" .. .J.;J.:t,r.,.ı, .. :) .�� .. • • ' .. . , �� .. .ı:'--' �":"'' �,.� --'>:J> "� 

Fı 27 S sene [ 12]80 [ 1 3  Ağustos 1 863] ve fi 21  
Temmuz sene [ 1 2]79 [2  Ağustos 1 863] 

[Derkenar] Tarik-ı mezkı1r kadimen künk olup ana 
tariklarınun altında kalmış açılup kapanması mürn
kin olmadığından bundan yiğirmi sene mukaddem 

., .  . . . . . kadim tarikı terk olmarak cami ' -i şerif-i mezkı1r su yı 
�;;":,�0���: ... ,���0 ��:..·!;e.'!'· muvakkaten Köprili su yı tarikına virilerek işbu tarik-. . . , ":";-"�,ıJJ-J'-�iJ.J.,.,./;,14 ��'!-·�-,;�. o dan şimdiye kadar idare alınmış ise de mezkı1r Köp-

� rili tarikı dahi fena-pezir aldığından el-yevm hayrat-ı 
<oo müşarun ileyh hazretlerinün suyına mahsus olarak �!-h� � tarik eseri olmadığından ve kadimi vechile künk ile 

· · r- ·  tesviyesi dahi mümkin olamadığından kurşun bon 
__ --........___ ___ _) ferş olmmak üzre kaleme alınmakla şerh virildio 

�.::.�vz..,,.-:.�- -- - . - , - ·:..-------�- -
�-: .... ,.v • ..,.. \..�� o � · --� Esbpazarı kemerinün nerdüban başında kain ana te-

razı1sından ilerüde yine kemer-i mezkı1r üzerinde ka
in diğer terazı1ya gelinceye değin beher tahtası yiğir
mi beşerlik elvahdan olmak üzre tahtı yasdıklı üzeri 
tuğla harpuştalı zebane mahalleri yedirme ve ip sar
gılı dört üzerine müceddeden kurşun borı ferş ve tes-
vıyesı: 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Tı1lfml 
His ab 
270 

B on 
149 Aded 
75 Fı 
1 1 175 Guruş 

Zikr olman kemer üzerinde terazı1dan Zencidikuyu 
ittisalinde terazı1ya gelinceye değin kadimen mefrı1ş 
olan beş üzerine kurşun borılannun yarma hendek 
ile ta 'mlri : 

Tı1lanl 
His ab 
60 
5 Fı 
300 Guruş 

İşbu beş üzerine borı mahallinde fersı1de olmacak 
kaldırım tesviyesi : 

Tı1lanl 
His ab 
60 
ı Fı 
60 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1 153 Guruş 

Yekı1n: 
12688 
01688 Turunçlı suyolcısı Raif Usta ta'ahhüdiyle 

tenzlli 
1 1000 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre tarlk-ı mezkı1run cem'an 
mesarif-i tesviyesi gayr-i ez tenzll on bir bin guruşa 
baliğ olacağı rehin-i ilm-i samileri buyurıldukda ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-ernründür. 

Fı 17  Temmuz sene [ 1 2] 80 [29 Temmuz 1 864] 

Bende-i nazır-ı ab 
Bende-i serkatib-i ab 
Bende-i a 'za 

1 8 1  
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27/6!2b Bende-i a 'za 

"'���,.;.,ı,·n · . .  · . z: r-'""" .U,...... ,ı 6;: ., · . • 

Bende-i a 'za 
Bende-i a 'za . . .  . -�q--t . .-..... ı..,.�-.6 

. 
� "- · · ·  . �.; • .,.,..,, ÔJ.J--ı� -· . ... !.& , .. , "" l.._ '-.J.: � ;���.,._, .zı �. .. .... .ı-..._;..�__.. .. , . . Sactır buyurılan ferman-ı samilerine bi' l-imtisal ta-\;;.. ':':"' '-'..ı. .... �. � ·· rik-ı mezkurun keyfiyyeti içün me'mur-ı mahsusa ir-

��dı:-:=•: .... ��...� . · 
' 

saliyle suyolcılan hazır oldukları halde mu 'ayene it-
':'/.w"':�..t.����:'�'!-"--!6Ü..l.�·� ...... . , ' .. dirildükde cami '-i  şerif-i mezkur ile hayrat-ı sairesi-
',_;;J) • • • 'M�tJeı," . . .  �""-".ıt:; . ' :. �·�� .... , ���,; •. ...t, ""· 1 -��,;.;._e-.• :"-'.�• ·. "':�M ... ;M-!'·"':·· ... nün ana tarikı künkleri mürur-ı zernan ile kemer üze-
er-I.(.� . ...._. ., ...... ....-!' • 

• ..... -. ....... .....-.�. .  �- • 

:._. ... :-��>,.o ... ,.;,�t";, :. -�-:'"';�,ı-�·�..-:!.-eı. .':-' �.; ..... � .. �..t rinde sair ana tarıklannun tahtında kalmış olmasıyla .... .  '·..O·!J,;IJ.�t; . . . '··"'<r"" . . .ı._,,..LJJ,i/. . 
2;.;,,:.,._�·. ����'<1_..:.�;r:·�f>-:'e:z;:�·�·:��� :�·,ı.:� ..... .,o;, hayrat-ı mezkur suyı bu mahallde Köprili vakfı suyı-

�)..,.,..;.�..,,�.ı:.:�:.,.;,._..;,_;,;.,�; ... �...ı�·�·�� ... e-1-:1:-.. :t��· nun ?i ' z-zar�r[e] köhne tarikı?a virilerek biraz m�d-
�-"' � ....... �..,.,,�� .... ;ı . . . ... �..,_.. . ...,�;.,� ......... : . ;;: "'"'� det ışbu tankdan kullanmış ıse de bu kerre tarık-ı 

��-.ı�:�:-'·.�·:;_ı;_,;;:;;���':-'�-;::;:�Y;,;'' mez�ur 
A
dahi �ülli�yen harab ve fena�pez!r oldığ;n-

.. .. • .A>t-•• ,,_,,�ı�� ..... . � . �...,...,_�,�6,'/-;,;-/ �· dan ıcrası mumkin olmayarak bu cıhetle hayrat-ı l"':..v�_. .... . J I .  • • . . ""''t,;.,u. . ..... ... ._ı::..,, 
· · .-o>""'':--:--='.ı.-,.. .. ..:.;��;.oti . ":':� ... ··��-• ..;;t. ... u.:,:;,.� mezkureye el-yevm bir katre su cari [olmayup] açık-

,9-_..;;�..-.... ;,.:-'"",.i.,:e.:,,_.,e-;':'ı;.":"':.?·:�:.:-1:&,'<�.-._,��·� da kaldığı ve bundan akdem çend def'a dahi tarik-ı 
�'"<:!w"- /. :ı;l-A>,.v..A>��.�� .. �;: mezkur bi' l-keşf mesarifini mübeyyin defatiri tak-. 

dim kılınmış idüği layıkıyla tebeyyün eylemiş oldı
ğına ve kad!mi vechile künk tesviyesi dahi hasbe' l
mevzı ' ( . . .  ) ve hayrat-ı mezkure cesim aldığından 
müceddeden irade-i seniyye mahsus olan dört üzeri
ne kurşun bon ferş ve72 olmmak üzre kaleme alına
rak tanzim kılınan defterün esam!si balasına dahi 
şerh virilmiş ve defter-i mezkfirun esam!si zirlerine 
rayic-i vakt ü hale tatb!kan meclisce vaz '-ı fiat 
olmarak hisab olup cem'an mesarif-i tesviyesi on iki 
bin altı yüz seksen sekiz guruşa baliğ olacağı 
anlaşıldukdan sonra lazım gelen bölükbaşı ve ustalar 
celb alınarak nizarnı vechile müzayedesi bi' l-icra 
bin altı yüz seksen sekiz guruş noksanıyla on bir bin 
guruşda Turuşlı73 suyolcısı Raif Usta üzerinde 
takarrur iderek daha noksanıyla talib-i alıarı bulun
madığından ol vechile şerayıt-ı lazımesi havı: lazım 
bir kıt ' a  kontorato senedi muma ileyh yedine ahz o
lınarak merbutan takdim-i p!şgah-ı samlleri kılınmış 
olmağla bir kıt ' a  keşf iktizasınun icrası babında emr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 17 S sene [ 1 2]80 [3 Ağustos 1 863] IFı 2 1  Tem
muz sene [ 12]79 [2 Ağustos 1 863] 

72 " ve" fazladır. 
73 Turunçlı 
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Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi Rum mezarlığı 
ittisalinde k ai n k e bir meslekden istid '  a olman çeş
menün hazinesine gelinceye kadar mefruş beş üzeri
ne kurşun borılan ziyade harab olup tecdide muhtac 
bulınmış aldığından atik borılan fesh birle levazı
mat-ı mukteziyyesi tekmil olarak kadimi vechile ke
zalik beş üzerine kurşun borılannun ca be ca yarma 
hendek ile tecdidi : 

[Derkenar] işbu mahallün atik kurşun barıları ol
madığı . 

Tfilani 
His ab 
Rum mezarlığı ittisalinde kain kebir meslekden Kaz
gancı cami ' -i şerifi nezdinde diğer mesleğe kadar 
050 Cami ' -i şerif nezdinde kain meslekden Ya

ta[k]başı mesleğine kadar 
060 Yatakbaşı mesleğinden çeşme-i mezkur ha

zinesine kadar 
270 

Bo n 
145 Ad ed 
55 Fi 
7975 Guruş 

Müceddcden bir aded timur kapak ve taş tekne ma'a 
kilid tanzimi mesarifi : 
S emen 
250 Guruş 

1 83 

2717/la 

��t?���'"' '�J� .. ;:,·.� r-...:....:,'!"'.v.:...i-�� ... �· . (� -= '· · 
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Çeşme-i mezkfir hazlnesinün on arşun tülında yedi 
buçuk arşun kaddinde olarak hazine-i mezkfir üze
rinde hareket itmiş olan taşlarınun halis harcia derz 
ta' ıniriyle tesviyesi mesanfi: 
S emen 
250 Guruş 

Çeşme-i mezkfira müceddeden iki arşun tülında bir 
buçuk arşun arzında sacdan ma 'm lll s açak inşası 
mesanfi : 
S emen 
200 Guruş 

FersOde olacak kaldının tesviyesi: 
His ab 
270 
ı Fı 
270 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
894.5 Guruş 

Yekün: 
9839.5 
0 1 64 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 
tenzlli Kıyye 82 Fı 2 
9675.5 
0675 Meclisce tenzlli 
9000 Guruş 

2717/lb Sactır buyunlan ferman-ı samllerine bi ' l-imtisal çeş
me-i mezkfir tarlkınun keyfiyyeti içün meclis-i aci-

����? ...,:;.;���.·��>,); , . .. . zanemüzden Azablar suyolcısı Veli Usta irsaliyle su-
o:'.;.���f.tt.t.·�·;.;,:..,)..;�>.-Jı•i:.�::· �� ..... ; "'�-� ...... yolcısı hazır oldukları bi ' l-mu'ayene fi ' l-hakika ta-' ·� olV..>,.ol - 1#�-...u·· • . • . . . �.J.ı.,u�, �.lb .. .:..:ıı�._,.;_.;� .. ���--··tl6l�,.� .... ..ı, . · ·  ..... �·;...·'.:!:- nk-ı mezkür müşrif-i harab olup tecdlde muhtac bu-O"'�··' : ', • ' ' -'...'b""-'-l.t ' • ..o  0 0 � e;,,., ���,ı� '-' • '  ı d 

w 0 A A 0 
• r:-...-...o.l� ... �.: .... ;..';..,;· �:c;" .... :"' ..... ..:..�...; ·. , · ·: v ... N;;.:� ın ıgı ve çeşme-ı mezkurun suyı cereyan ıtmeyerek 

'Ai �\�;,...:��ei..JJ,;._:�;,�-��� . .:,.:,�:-• el-yevm mu'attal bulınmış ahall-i merkümenün mu

.,��( (�.q;_'-ei•.L:..�:'�:.,-�-��� zayaka-i külllye duçar olduklan anlaşılmış idüğin-
� '- •• 6���- den ol babda kaleme alınarak tanzim kılınan merbOt 

bir kıt 'a keşf-i evvel defterinde muharrer esamlsi zir
lerine ra yi c-i vakt ü hale tatblkan meclisce vaz ' -ı fiat 
olmarak hisab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi 
gayr-i ez tenzilat dokuz bin guruşa baliğ olacağı re
hin-i ilm-i samileri buyunldukda ber mOceb-i keşf 
iktizasınun icrası babında. 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Fı 1 8  Receb sene [ 1 2] 80 IFı 17  Kanun-ı evvel sene 
[ 1 2]79 [29 Aralık 1 863] 

271712 Çemberlitaş 'taki Köprülü Mehmed Paşa 
medresesinin bozulan suyolunun tamirat masrafı
na dair. 

Merhum Köprili Mehmed Paşa hazretlerinün inşa
gerdeleri olan medresesine dm ma-i lez1z tar1kınun 
ba 'zı mahalleri ta 'rôıre muhtac bulınmış aldığından 

1 85 

27/7!2a 

vakı ' olan istid'a üzerine bi' l-keşf mikdar-ı mesarifi- �_,;���,........v�'..../'6,�(1';/)_. �--v� t..:.,. 'J_;_yı., 
• 

--

. ni mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteri dür. · '---.-S ...?ttı..-..,..,..,, "'  ��_;, "':-:: · ::��-:-.L '<4-- .. .. . r __.._...,"':'..,....,_,�,�_...,iıw. 
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karavolhanesi ci vannda Mehmed Ağa medresesine 
· �� 

gelinceye kadar mefrfiş üç üzerine kurşun bonları- -� 
nun yarma hendek ile ta ' m1ri: 

Tfilanı 
Hi sa b 
100 

1 20 

Sultan Bayez!d taksiminden Kuşbaz terazil
sına kadar 
Kuşbaz terazfisından Kemankeş terazilsına 
kadar 

150 Kemankeş terazfisından Sadefciler terazilsına 
kadar 

130 Sedefciler terazfisından Çenberlitaş karavol
hanesi ittisaline kadar 

050 Çenberlitaş karavolhanesi ittisalinden Köpri
lioğlı medresesine kadar 

020 Mezkfir Çenberlitaş karavolhanesi karşu
sından Mehmed Ağa medresesine kadar 

570 
12  Fı 
6840 Guruş 

Medrese-i mezbfir demnma müceddeden altı üzerine 
kurşun bon vaz 'ı :  
B on 
3 Aded 
50 Fı 
150 Guruş 

Fersfide olmacak kaldının tesviyesi : 

c'-..JÜ�0 ...... .#-.; 
....___,..:...._:. 

-ı...� \ ..... &l'(o 
..l..... i:: .. ��. ... ,;:-

------
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Tfılen 
Hisab 
570 

Arz en 
Hisab 
1 .5 

Terbi 'an 
His ab 
855 
ı Fı 
855 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
704.5 Guruş 

YekG.n: 
8549.5 

2718/la 
Ber mantG.k-ı derkenar tarik-ı mezkG.run mesarif-i 
küllisi evvel bahara ta ' lik oldığı halde tarik-ı mez
kurun şimdilik elzem olan mahallerinde dört bin ye
di yüz elli nihayet beş bin guruş masrafla ta 'mir ü 
tesviyesiyle çend mah müddet sulannun icrası mürn
kin olacağı muhat-ı ilm-i samileri buyurıldukda ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü ' l-emründür. 

. ......... . 
eo_. � ""'"· :-.,: �-� '-i .  <.-; "'<Ç ·-;_. """ .,.. 

�:�=����\ � . ' � - . . "-- <:- ·.""! . "'< . .· -� 'i<; - � -t. . 
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• • 

• .. 
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Fı 15  Şevval sene [ 1 ]280 ve fi l l  Mart sene [ 1 2] 80 
[23 Mart 1 864] (i"'J ' � � .. ..Lf.: :. 
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dar ta 'm  ir ü termimi ne vechile ve ne tarafdan tes-

�h-��'�,;;..�·.;ı..�.;�;� · . . . , . .  , . . viye oldığı erbab-ı vuküfdan tahkik olındukda tarik-ı 
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. -.�-"" -,v<!''-.-ü� bu suyı celb iderek yalnız dergah-ı şerif ile kurbında 

���?� -.--4 � 
• iki aded çeşmeye icra itdirmiş ise de tarik-ı mezkG.r 

� f:> .tj: � 
" · 7:8.- harab olup vakfınun kudreti olmadığından yetmiş 

'-- seksen seneden mütecaviz mu 'attalen kalmış iken 
t.J� �.. bundan beş on sene mukaddem devletlü İsma 'il Paşa 

"'�ii; .... _,, . . • .  ·- . 
hazretlerinün Ticaret nezaret-i celilesi hengamında 

..:,V_.-JJ.._.,,:;-7:� ; ... ��e:.:; __ _,,(!y��'� ' . ·� • . . böyle mahalleri tesviye o lınarak ol vakit mesarif-i � �.P,...,:�'..:,ı.t,�.J..,_,v,.-.ç!-:�..ss�· �o-ı._,_, _;...,, vakı 'ası Maliyye hazinesi(?) canibinden tesviye oldı-
------..j-:.-i-� ,__,...:, �L ''::....iı�:h>ll ğı ve muma ileyh Hasan Ağa vakfun mütevellisi da-

� ·  -'..t. ·�,....-:���..�� <!1-�;t hi dergah-ı şerif post-nişini reşadetlü şeyh efendi 
��- · 

hazretlerinün bulındığı İstihbar kılınmış ve tarik-ı 
�� mezkfırun işbu keşf mG.cebince tesviye oldığı halde 

'--ıLL.; 
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bir buçuk lüle ya 'ni on iki masura su hasıl olarak i c
ra kılınacağı bundan noksan olmayup hln-i inşasında 
ziyade olacağı dahi erbab-ı vuküf canibinden ihbar 
ve ifade kılınmış ve bir de tarlk-ı mezkfirun Pangalta 
nam mahallde otuz kırk babdan mütecaviz menazi
lün çirkab lağmları tarlk-ı mezkfirun üzerinden açık
dan dereye cari ve bu ise ma-i mezkfirun güzarına 
mani ' ve borılannun [az] vakitde çürimesine müeddl 
aldığından tarlk-ı mezkfirun borılannun hüsn-i tesvi
yesinde menazil lağmları tarlk-ı mezkfirun tahtından 
güzar itdirilmesi husfisına müsa 'ade ( . . . ) buyurılınası 
ehemm ü elzem mevaddan idüği şerh virildi . 

Galata mevlevlhanesine cari ma-i lezlzün tarlkı bozı
lup su munkatı ' o ldığı cihetle mukaddem keşfi i cra 
kılınmış ise de henüz Icabı icra olmadığından tarlk-ı 
mezkfirun ba 'zı girüye kalan mahalleri n ün dahi keşf 
ü mu ' ayene olmması husus ma dair şifahen mü te ' al
lık buyurılan emr ü irade-i aliyye-i cenab-ı riyaset
penahllerine bi' l-imtisal me'mfiran-ı mahsus irsaliy
le keşf ü mu 'ayene itdirilerek keşf-i sabık mesarifi 
dahi birleşdirilerek vukü' bulacak kaffe-i mesarifini 
mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 
Fi 12  Şevval sene [ 1 2]80 [20 Mart 1864] IFi 2 1  Mart 

sene [ 1 2] 80 [2 Nisan 1 864] 

Levend çiftliği kolından gelen tarlkun dere mahal
linde vakı ' lağm ağzından henüz su akan lağm ağzı
na kadar mevcfid lağmınun derlım kum ve çamur ile 
memlfi olup ve ba 'zı mahalli dahi münhedim olmış 
idüğinden ca be ca münhedim mahallinün tesviyesi: 
Tfilen 
Hisab 
156 
50 Fi 
7800 Guruş 

Baca küşadı : 
Kıta 'at 
Ad ed Tfilen 

Hisab 
15  2 

Terbl'an 
His ab 
1200 
4 Fi 
4800 Guruş 

Beheri 
Kadden Arz en 
His ab His ab 
20 2 

1 87 
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Ihlamur deresinün sağ canibinde üçünci derenün üst 
başında lağm ağzından Nişantaşları 'nun üst tarafında 
Beşiktaş'dan gelen araba yalınun Meslek caddesinün 
Kağıdhane canibinden gelen tarlka ilhak alıncaya 
kadar mefrfiş olan altı pulluk künklerinün levazımat
ı mukteziyyesi tekmil olarak yarma hendek ile tecdi
di : 

Tfilani 
His ab 
3360 

Künki 
8400 Aded 
8 Fi 
67200 Guruş 

Zikr olınan araba yalınun Kağıdhane tarafından ge
len lağma ilhak alıncaya kadar baca küşadıyla lağm 
tathiri : 

Tfilani 
Hisab 
250 
5 
1 250 Guruş 

Baca küşadı: 
Kıta 'at Beheri 
Aded Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 2 2 15  

Terbi'an 
His ab 
1 80 
4 Fi 
720 Guruş 

Kalpaket Mıgırdiç'ün bağçesi altında Dolab deresi 
üst başında lağm ağzından müteveffa İzzet Paşa çift
liği bağı kapusı önüne kadar kezalik hacalar küşa
dıyla ve münhedim mahallerün lağm tahliyesi: 

Tfilani 
His ab 
2300 
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5 Fı 
1 1500 Guruş 

Baca küşadı : 
Kıta 'at Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

23 2 2 20 

Terbi 'an 
His ab 
1 840 
4 Fı 
7360 Guruş 

Şişli'nün ham civannda Çifteceviz deresinden gelen 
bir kol mikras ta 'bir alınur lağmınun tahliyesi: 

Tfilani 
His ab 
240 
5 Fı 
1 200 Guruş 

Baca küşadı: 
Kıta'at 
Tfilen Arzen 
His ab His ab 
3 2 

Terbi'an 
His ab 
240 
4 Fı 
960 Guruş 

Beheri 
Kadden 
Hisab 
2 20 

Taş-ı cedid kum ve kireç harcile memzı1c dört ma
halle yüz elli arşun terbi'inde icab idecek mücedde
den ıskara inşası : 
S emen 
5000 Guruş 

Feriköyi nam mahallde çökmiş bulınan iki aded ba
calarun ağızıanna müceddeden kapak vaz ' olmarak 
ta'mir ü tesviyesi: 
S emen 
500 Guruş 

1 89 
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Pangalta'da lağm ağzından Mekteb-i harbiyye kışla-i 
hümayunı civarında kain birinci mesleğe gelince 
mefrliş Arnabud künklerinün yarma hendek ile ta ' 
miri : 

Bo n 
330 Aded 
85 Fi 
28050 Guruş 

Meslek-i mezkurdan Beğoğlı'nda Hıristiyan makbe
resi derlinında yatakbaşı ta 'bir oh nur mesleğe gelin
ce mefruş dört üzerine kurşun borılannun yarma 
hendek ile tecdidi : 
Tülen 
His ab 
300 

Bo n 
165 Aded 
85 Fi 
14025 Guruş 

Zikr olınan makbere derlinında mefruş dört üzerine 
kurşun borılannun tecdidi : 
Tlllani 
His ab 
700 

B on 
385 Aded 
85 Fi 
32725 Guruş 
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Mahall-i mezkurdan Beğoğlı kışla-i hümayı1nınun 
sancak seranı ittisaline gelince mefruş dört üzerine 
borılannun yarma hendek ile tecdidi : 

Tfilani 
Hisab 
100 

Bo n 
55 Aded 
85 Fı 
4675 Guıuş 

Taksim ittisalinde suyolcı odaları önünde vakı ' 
meslekden Ağa cami ' -i şerifi karşusında Bağçeli
hammam'a muttasıl mesleğe gelince mefruş Arnabud 
künklerinün ve beş üzerine kurşun borılannun tecdi
di : 

K ün k mahalli : 
Tfilani 
Hisab 
140 

Künki 
350 Aded 
6 Fı 
2100 Guruş 

Beş üzerine borı mahalli : 
Tfilani 
His ab 
300 

Bo n 
165 Aded 
55 Fı 
9075 Guruş 

Meslek-i mezkurdan Dörtyol ağzında terazuya ge
lince mefruş dört üzerine kurşun borılannun tecdidi : 

Tfilen 
His ab 
1 130 

Bo n 

1 9 1  

27108/ld 
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62 1 Aded 
85 Fı 
52785 Guruş 

Mezkfir terazfidan çeşmeye gelince mefrfiş dört üze
rine kurşun borılannun yarma hendek ile ta 'miri : 

Tfilani 
His ab 
100 
10 Fı 
1000 Guruş 

Tecdid ve ta ' ınir o lınacak tarikun üzerinde bulınup 
fersude olacak kaldırırnun mevcfid taş ile tecdidi: 

Tfilen 
His ab 
1670 
3 Fı 
5010 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi :  
25702 Guruş 

Yekfin: 
283727 
8000 
275727 
025727 
250000 

Kurşun-ı atik Kıyye 4000 Fı 2 

Meclisce tenzlli 
Guruş 

271911 Dolmabahçe sarayı suyolunun bozulan kı
sımlarının tamirat masrafına dair. 

Beşiktaş'da Ihlamur nam malıall civannda kain 
menba 'ından Saray-ı hümayfin ve mahall-i saireye 
can olan suyun Ihlamur deresine kadar lağmlan bo
zılmış aldığından mahall-i mezkfira me'mfir-ı mah
susa irsaliyle bi' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirilerek 
mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i 
evvel defteridür. 

Fı 22 Ca sene [ 1 2]80 [5 Kasım 1 863] ve fi 23 Teş
rin-i evvel sene [ 1 2]79 [4 Kasım 1 863] 
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Tarik-ı mezkfirun menba' mahalli olan Monla ayaı
masından Talib'ün bağçesinde vakı ' lağm ağzına ka
dar ana lağmınun ba 'zı mahalleri münhedim ve 
memlu olup suyun temamıyla icrası mümkin olama
dığından lağm-ı mezkurun beş arşun kaddinde yar
ma hendek ile noksan taş ve kapaklarınun münhedim 
mahallerinün inşası ve derilmnun tath!r ve tahliyesi : 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1350 ı ı 

5 Fı 
6750 Guruş 

Hendek küşadı: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 350 2 3 

Terb!'an 
His ab 
8 100 
2 Fı 
1 6200 Guruş 

Hacı Mehmed Ağa'nun bağçesi derilmnda güzar iden 
tar!ka mahsus olmak üzre taş-ı ced!d ve halis harcia 
memzuc üzeri kapak ferşli ıskara inşasıyla ıskara-i 
mezkfir derfimna bir üzerine kurşun borı tecd!di : 
Iskara inşası : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
8 2 4 

Terb!'an 
Hisab 
64 
20 Fı 
Guruş 

B on 
Kıta'at 
3 Aded 
500 Fı 
1500 Guruş 
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Münhedim mahallinün tesviyesi : 
TfiH1ni Arzen Kadden 
Hisab Hisab Parmak Hisab 
ı 5o ı 6 ı 

Terbi'an 
His ab 
ı 84.5 
20 Fı 
3690 Guruş 

Kapağı : 
ı 50 Aded 
10  Fı 
ı 500 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
ı 500 Guruş 

Yekün: 
32420 
01 523 .5 

33943 .5 

Tarik-ı mezkfirun baca mahalline 
Bağçevan Manok Frenk tulumbası 
vaz ' aldığından ve bunın ref'iyle ma
hallinün tesviyesi ve Markar'un bağ
çesi derfinında kuyusına su alınmak 
üzre yapılmış olan lağmun dahi sedd 
ü bend olmması Ebniye meclisi cani
binden bi' l-keşf tanzim olman bir kıt
'a keşf defteri mficebince mesarif-i 
vakı 'ası 
Guruş 

Maşatlık ve Yalnızterazfi nam mahallde girüye kalan 
timur borılarun ber veeh-i tahmin tesviyesi mesarifi : 
2 1030 Guruş 

2 ı4760 

250000 

33943 

3 ı03 ı 

5 ı 9733 

İkinci varakda muharrer Balaban de
resi mesarifi 
Sekizinci varakda muharrer Mevlevi
hane mesarifi 
Dokuzuncı varakda muharrer Ihlamur 
deresi mesarifi 
Kezalik dokuzıncı varakda muharrer 
timur barılar mesarifi 
Guruş 
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Zikr alınan Tophane soyollarınun kaffe-i mesarifi 
birleşdirilerek bir kıt 'a  hülasa kaydı : 

Guruş 
848646 

ıo2265 
9509ı l 
ı ı 1355 

1 1 3815  
o ı ı 550 

102265 
1062266 
214760 

1277026 
250000 
033943 
2 1030 

ı 582000 

Par e 
Füru ' atıyla beraber timur borılarun 
mesarifi 
ı O Bendierün tatlıiri mesarifi 
10  
Zendrlikuyu civarında münhedim 
lağm inşasıyla tathir mesarifi 
10 
Ba 'zı zevat hazeratı tarafından i '  ane 
olman 
ı o 
ı o 
Balaban deresi katmasıyla ıskara 
mesarifi 
ı o 
Mevlevihane soyolları mesarifi 
Ihlamur deresi mesarifi 
ı O Maşatlık ve Y alnızterazu nam 
mahallde girüye kalan boı·ılarun ber 
veeh-i tahmin tesviyesi mesarifi 
00 

271912 Alemdağ yakınındaki VaZide Sultan vakfına 
ait Sultançiftliği köyü çeşmelerinin bozulan suyol
larının tamirat masrafina dair. 

Merhume ve mağfôrun leha Valide Sultan tabe 
seraha hazretlerinün evkaf-ı celllelerinden medine-i 
Üsküdar canibinde Alemdağı nam mahallde Sultan 
çiftliği dimeğle arif karye derunında çeşmelerün su
yolları muhtac-ı ta 'mir o ldığından tesviyesi husus ı 
ba arz-ı hal istid 'a olmmakdan naşi vakf-ı müşarun 
ileyha suyolcısı Hacı Ahmed Usta irsaliyle keşf ü 
mu 'ayene itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkım kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Ma-i mezki'ırun menba 'ı olan Kestane pınarı nam 
mahallde bir aded meslek harab olmış aldığından 
noksan taş ilavesiyle meslek-i mezkurun ta 'mir ü 
tesviyesi: 
S emen 
200 Guruş 
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Meslek-i mezkı1rdan diğer mesleğe kadar altı pulluk 
künklerinün ca be ca top çekme ta'miri: 

Tı11en 
His ab 
500 
1 .5 Fı 
750 Guruş 

Meslek-i mezkı1rdan köy içinde yatakbaşı mesleğine 
varıncaya değin altı pulluk künklerinün kezalik top 
çekme ta'miri : 

Tı1len 
His ab 
250 
1 .5 
375 

Fı 
Guruş 

Mezkı1r ohnan yatakbaşı mesleğinden çeşmeye va
rıncaya değin harab olmış altı pulluk künklerinün 
derı1nı kalaylı kır harpuştah yarma hendekleri tecdi
di : 

Tı1len 
Hi sa b 
100 

Künki 
250 Aded 
8 Fı 
2000 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
3 1 2.5 Guruş 

Yekı1n: 
3437.5 
0337.5 Suyolcı Hacı Ahmed Usta üzerinde 
3 100 Guruş 

Sactır buyurılan ferman-ı samllerine bi' l-imtisal zikr 
ohnan Alemdağı'nda Sultan çiftliği çeşmeleri suyol
larınun keyfiyyeti içün me'mı1r-ı mahsusa irsaliyle 
bi ' l-mu'ayene fi ' l-hakrka çeşme-i mezkı1run suyolla
rı müşrif-i harab olup ta'm!r ü tecdide muhtac buhn
mış aldığından ol babda tanzim kılınan merbı1t bir 
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kıt 'a  keşf-i evvel defterinde muharrer esamisi zirleri
ne rayic-i vakt ü hale tatbikan meclisce vaz ' -ı fiat o
lınarak hisab olındukda cem 'an mesarif-i tesviyesi 
üç bin dört yüz otuz yedi buçuk guruşa baliğ olacağı 
anlaşıldukdan sonra nizamma tevfikan münakasası 
bi' l-icra üç yüz otuz yedi buçuk guruş noksanıyla üç 
bin yüz guruşda vakf-ı müşarun ileyha suyolcısı Ha
cı Ahmed Usta üzerinde takarrur iderek daha noksa
nıyla yapınağa talib-i aharı bulınmadığından ol vec
hile şerait-i lazımeyi havi mfima ileyh tarafından alı
nan kontorato senedi zikr olınan keşf-i evvel defte
riyle beraber merbfitan takdim-i pişgah-ı samlleri kı
lınmış olmağla ber mficeb-i keşf iktizasınun icrası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 22 Receb sene [ 1 ]28 1 [21  Aralık 1 864] 

1 97 

2711011 Süleymaniye suyolunun bozulan kısımla
rının tamirat masrafına dair. 

27110/la 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han haz-
retlerinün muahharan ta 'mir ü tesviyesi ehemm ü el- 4....:.�..w......ı . 
zem olan mahallerün mikdar-ı mesarifini mübeyyin ''<-ı:. • ..--..ı,;e.:_ · 

• . :h'Q...__, . . tahmin6 kılınan keşf-i evvel defteridür. --...-":j<?ı-:x ..... J ..... �.;,, _ _;..s.r.: . •  

Fi 12 Zi' l-ka'de sene 128 1 [7 Nisan 1865] IFi 27 ��· �_::�;� ( . . ...__.,_.. . . cı.;.c:.r; Mart sene 1280 [8 Nisan 1 865] �· . �� =-.._,�-4t<..�,ı,. . 
· , 

·<'+o-:..-; '"'·-· �� ...... 
Kalfa karyesinden Ma'zı11 kemerine gelince kadar ��_;:;t:� .,1,� . �- .......... Z 
on beş aded katmalarun lağmlarınun tahliyesi ve .

....... ;.;..;...:_r;"':; ���·�.:c-e,; •· �-
münhedim olmış mahallerinün tesviyesi ve künk- � -;::,J...,�.h.ivı ...,,...;.ı,� � �-�CIQ., • • lerinün tecdidi: � ""-4: ,,.,.-4:. � .. . . • • • C....;.t(.; 

Lağm tahliyesi 
Tı11ani 
Hisab 
1 500 
10  Fi 
1 5000 Guruş 

Münhedim olmış mahallerinün tesviyesi: 
Tfilani 
Hisab 
1 20 

6 terkim 

4;7,'::'" � . � 1 - • •  

-..(j- · . ..... �� ' . ,.a:.:.:. ,o . . .  -
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30 Fı 
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3600 Guruş 

Arnabud künklerinün tecdidi : 

Tfilani 
His ab 
1200 

Künki 
3000 Aded 
6 Fı 
1 8000 Guruş 

Mezkfir katmalarun ana tarikınun altı pulluk künkle
rinün tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
1000 

Künki 
2500 Aded 
7 Fı 
17500 Guruş 

Kol-ı mezkfirun ana tarikınun dört aralık altı parmak 
künklerinün tecdidi : 
Tfilani 
Hisab 
800 

Künki 
2000 Aded 
16  Fı 
32000 Guruş 

Ma'zfil kemerinün dört gözi münhedim olup ba'zı 
mahalleri dahi inhizama meyl eylemiş idüğinden 
ta 'mir ü tesviyesi : 
S emen 
20000 Guruş 

Kemer-i mezkfir üstüne konılacak altı parmak 
künklerinün tesviyesi : 
Tfilani 
His ab 
200 
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Künki 
500 Aded 
16  Fı 
8000 Guruş 

Ayişe Sultan kolınun menba'ından mezkfir kemere 
gelinceye kadar yiğirmi bir aded katmalarınun lağm
ları tahliyesiyle münhedim olmış mahallerinün tesvi
yesi ve künklerinün tecdldi : 

Lağm tahliyesi : 
Tfilanl 
His ab 
1500 
10  Fı 
15000 Guruş 

Münhedim olmış mahallerinün tesviyesi : 
Tfilanl 
Hisab 
100 
.:::._30"'----_.Fı 
3000 Guruş 

Arnabud künklerinün tecdidi : 
Tfilanl 
Hisab 
400 

Künki 
1000 Aded 
6 Fı 
6000 Guruş 

Taş-ı cedld ve kum ve kireç harcile iki aded ızgara 
inşası : 
S emen 
1000 Guruş 

Kemer-i mezkfirdan İvaz karyesindeki kubbeye ge
linceye kadar yiğirmi üç aded katmalarun lağmları 
tahliyesiyle münhedim olmış mahallerinün tesviyesi 
ve künklerinün tecdidi : 

Lağm tahli yesi : 
TGlanl 
Hisab 

�-
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1500 
10 Fı 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞİF DEFTERi 

15000 Guruş 

Münhedim olmış mahallerinün tesviyesi : 
TfiHin! 
His ab 
1 50 
30 Fı 
4500 Guruş 

Altı pulluk künklerinün tecd!di : 
Tfilan! 
Hisab 
1200 

Künki 
3000 Aded 
21000 Guruş 

Bu mahallde üç aralık altı parmak künlerinün tecd!
di : 
Tfilanı 
His ab 
500 

Künki 
1250 Aded 
16  Fı 
20000 Guruş 

İvaz karyesinden Cico karyesine gelinceye kadar 
künklerinün tecd!di ve münhedim malıallerin ün ta '
m!ri ve lağmlarınun tath!r ve tahliyesi : 
Lağm tahliyesi: 
TfiHin! 
Hi sa b 
400 
10  Fı 
4000 Guruş 

Münhedim mahalleri : 
Tfilan! 
His ab 
50 
30 Fı 
1 500 Guruş 
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Arnabud künklerinün tecdidi: 
Tfilanl 
His ab 
1000 

Künki 
2500 Aded 
6 Fı 
15000 Guruş 

İbrahim Paşa kolınun Uçar mesleğe gelinceye kadar 
dokuz aded katmalarınun lağmları tahliyesiyle mün
hedim olmış mahallerinün tesviyesi ve künklerinün 
tecdldi : 
Lağm tahliyesi: 
Tfilani 
Hisab 
600 
1 0  Fı 
6000 Guruş 

Münhedim olmış mahallerinün tesviyesi : 
Tfilanl 
Hisab 
1 10 
30 Fı 
3300 Guruş 

Arnabud künklerinün tecdldi : 
Tfilen 
His ab 
300 

Künki 
750 Aded 
6 Fı 
4500 Guruş 

Kol-ı mezkfirun üç aded kemerlerinün ta 'miri : 
Semen 
2000 Guruş 

Dört aralık ana tankınun eski birerlik: 
Tfilen 
Hi sa b 
600 

201 
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Künki 
3500 Aded 
9 Fi 
13500 Guruş 

2 7110/lc Çınar kahnun Uçar meslekden Cica kubbesine ge-

�..:.(;'ı�(.+-,/iscr . . . . . . . . . . . . . lineeye kadar yiğirmi sekiz katmalarınun lağmları 
. t:J"�),..-I.>,:,C:..ı/,L,..,...,..ı.(;._.... ..,_.ıV,/......., ı.ı,\ e,u_., � hl . . .. h d ' h ll . . . k . . k - · - · · · · · · · - · .. .  . - · ta ıyesı ve mun e ım ma a en tesvıyesı ve un -

-- · ------!_ ... �;�t-. . .>.. lerinün tecdidi : .ı..&-..._...,, ,.._ c..:,:, . . . • ' '' 
• • � L l  --"-;� �.A0_s:;_.:.,l 

-....-:.ı..-.;-> -Al.> • 
---l � \ . . .  
' . y;-::- _,c;;?' 

� �· , .,  . . . 

�ı-1-,,(..-ı,:.. c...U;, �� � � � -ı.� Lağm tahliyesi : 
� �-- , . z-:.- Tfilen t o  . .  

His ab 
200 
.:.ol Oo..____Fi 
2000 Guruş 

Künki 
2500 Aded 
6 Fi 
1 5000 Guruş 

Ana tarikınun dört aralık beş aded lağm tahliyesi : 
Tfilen 
His ab 
750 
10 Fi 
7500 Guruş 

Münhedim almış mahalleri : 
Tfilen 
His ab 
200 
30 Fi 
6000 Guruş 
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Altı parmak künklerinün tecd!di: 
TGlen 
His ab 
350 

Künki 
875 Aded 
16 Fı 
14000 Guruş 

MezkGr mahallerde bulınan üç aded ızgaralarun mü
ceddeden inşası : 
S emen 
2500 Guruş 

Cico karyesinde Hıristiyan mezarlığındaki kubbeye 
gelinceye kadar dört aded katmalarun lağm tahliye
siyle münhedim olmış altı parmak künklerinün tec
didi: 
Lağm tahliyesi :  
TGlen 
Hi sa b 
250 
10 Fı 
2500 Guruş 

Münhedim mahalleri tesviyesi: 
TGlen 
His ab 
1 50 
30 Fı 
150075 Guruş 

Altı pulluk künklerinün tecdidi : 
TGlen 
His ab 
300 

Künki 
750 Aded 
7 Fı 
5250 Guruş 

Altıay çeşmesinde yatakbaşı mesleğinden Taşevi te
razı1sına ve mezkı1r terazı1dan haınmam arkasında 

75 4500 

203 
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terazfiya kadar ve işbu terazfidan Fatih meydanında 
medrese bağçesi derfinında künk mahalline gelince 
bir üzerine kurşun borılannun tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
800 

Borı Ellişer kıyyelik elvalıdan 
440 Aded 
400 Fi 
176000 Guruş 

Şehzade yatağında Esbbazarı 'nda kemerün nerdüban 
başında Bozdoğan kemerinde terazfiya kadar on se
kiz parmak devrinde kurşun borılannun tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
300 

Borı Altmışar kıyyelik elvalıdan 
1 65 Aded 
500 Fi 
82500 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
57060 Guruş 

Yekün: 
6277 1 0  Guruş 

Mukaddemce irade-i seniyye ta'alluk iderek me'mfir 
Nad Efendi ma 'rifetiyle tesviye o lınan malıallerden 
girüye kalan mahaller mesarifi : 

Mesih Paşa lağmına cereyan iden katmanun ve ana 
lağmınun derfinı çamur ile memlfi oldığından tahli
yesi ve altı pulluk künklerinün tecdidi : 
Terbi'an 
His ab 
520 
10  Fi 
5200 Guruş 

Künk 
His ab 
100 
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Künk 
2000 Aded 
8 Fı 

İbrahim Paşa kolında mesleğün üst başında !ağını
nun tathir ve tahliyesi : 
TGlen 
Hisab 
100 
10  Fı -=--=---· 
1000 Guruş 

Mahall-i mezkurda birinci ve ikinci kemer beyninde 
vakı ' ana lağmınun tathir ve tahliyesi : 

TGlen 
His ab 
300 
10  Fı 
3000 Guruş 

Mahall-i mezkurda münhedim lağmun nısf taş ilave
siyle tecdidi : 

Tfilen Arz en Kadden 
Hisab His ab His ab 
100 ı ı 

30 Fı 
3000 Guruş 

Mahall-i mezkurda üçünci kemerün meslek tarafına 
taş-ı cedid rıhtım meslek koltuk inşası :  

TGlen 
His ab 
5 

Arz en 
His ab 
3 

Kadden 
His ab 
5 

Terbi'an 
His ab 
77 
40 Fı 
3080 Guruş 

Ma'a temel 

Münhedim olmış lağmınun nısf taş ilavesiyle tecdi
di : 

205 
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Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ıoo ı ı 

3000 Guruş 
30 Fi 

Kahvecibaba kemeri civarında dere önünde mevcüd 
ızgaranun biraz mahalli münhedim olmış aldığından 
taş-ı cedid halis harcile münhedim ızgaranun inşası : 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
5 2 6 

Terbi 'an 
Hisab 
60 
40 Fi 
2400 Guruş 

İbrahim Paşa ve Mesih Paşa kollarınun birleşdiği U
çar mesleğe gelen tarikun harab olmış paşa künkleri
nün tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
ı 75 

Künki 
435 Aded 
14 Fi 
6090 Guruş 

Mahall-i mezkürda ana tarikınun harab olmış altı 
parmak künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
ıoo 

Künki 
250 Aded 
20 Fi 
5000 Guruş 

Tarik-ı mezkürun katmaları lağmı çamur ile memlü 
aldığından tathir ve tahliyesi : 
Tfilen 
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Hisab 
160 
10 Fi 
1600 Guruş 

Kumluk mesleği inşası : 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6 6 4 

Terbi 'an 
Hisab 
144 
40 Fi 
5760 Guruş 

Ma'a temel 

Meslek-i mezkura gelen diğer katmanun harab olmış 
altı pulluk künklerinün tecdidi :  
Tulen 
Hisab 
183 

Künki 
458 Aded 
3664 Guruş 

Kemer-i mezkur önünde Taşlıdere(?)'ye mücedde
den ızgara inşası : 

TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
10 2 3 

Kapağı : 
Tfilen 
His ab 
60 
55 Fi 
3300 Guruş 

Dere içinden gelen iki aded katmanun baca küşadıy
la lağmınun tathir ve tahliyesi : 

Tahliyesi : 
TGlen 
His ab 
400 

207 



208 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

27/10/lf 

10  Fi 
4000 Guruş 

Baca küşadı : 
Baca 
Aded Tfılen 

His ab 
8 2 

Terbi'an 
His ab 
256 
40 Fi 
10240 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 8 

Mahall-i mezkfırun ana l ağmınun derlım çamur ile 
memlfı aldığından baca küşadıyla tathir ve tahliyesi : 

Tfılen 
His ab 
2 

Beheri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 6 

Söğüdlimeslek'den Cebeci karyesi Bağlarbaşı'na ge
linceye kadar tarik üzerlerinde seylden harab ve çök
miş olan mahallere mazarratdan salim olmak içün 
müceddeden ızgaralar inşası : 

Kıta 'at Beheri 
Ade d Tfılen Arz en Kadden 

His ab Hisab Hisab 
5 3 2 2 
5 2 1 .5 1 .5 
3 2 ı ı 
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Kapağı : 
Tfilen 
His ab 
88.5 

4868.5 Guruş 

Rıhtımı 
Terbi'an 
Hisab 
88.5 
40 Fı 
3540 Guruş 

Çamurlıhan civarında Akyar kemerine cereyan iden 
üç aded katmalarun üzerinden seyl cereyanında biraz 
mahalli çökmiş aldığından turabınun ihracıyla çök
miş olan mahallinün tesviyesi lağmınun baca küşa
dıyla çarnunnun tathir ve tahliyesi: 

Münhedim olmış mahallinün tesviyesiyle mücedde
den inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 2 3 

Terbi'an 
His ab 
120 
40 Fı 
480 Guruş 

Baca küşadı : 
Ad ed Beheri 

Tfilen 
Hisab 

24 2 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 1 5  

Terbi' an 
His ab 
1420 
10  Fı 
14200 Guruş 

Çamur tahliyesi : 
Devren Arzen 
Hisab Hisab 
1200 ı 

Kadden 
His ab 
ı 

209 
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Terbl 'an 
His ab 
1 200 
10 Fı 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

12000 Guruş 

Tahliyesiyçün baca küşadı : 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 12 

Terbl'an 
His ab 
576 

5760 Guruş 

Çamurlıhan plşgahında dere içinde vakı ' çeşmenün 
ittisalinde katmanun tarlkı mürur-ı zernan ile harab 
ve suyı külliyyen telef olmakda aldığından mevcfid 
lağm ağzından yatak mahalline varınca müceddeden 
altı pulluk künk ferşiyle mezkfir yatak mahalline ü
zeri tuğla harpuştalı dört üzerine kurşun bon ferşiyle 
yatak mahalline müceddeden ıskara mahalline kapak 
ferşi andan Akyar kemerine varınca hafr-ı hendek ile 
kezalik altı pulluk künk ferşi mevcfid lağmınun 
münhedim olmış mahallinün tecdldi ve çarnunnun 
tathlr ve tahliyesi : 

Dört üzerine kurşun bo n ferşi :  
Devren 
His ab 
60 

B on 
36 Aded 
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90 Fı 
3240 Guruş 

Altı pulluk künk tecdidi : 
Devren 
His ab 
650 

Künk 
1625 Aded 
8 Fı 
13000 Guruş 

Lağm tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
200 
40 Fı 
8000 Guruş 

Baca küşadı: 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

2 1  2 2 1 5  

Terbi 'an 
His ab 
1 260 
ıo  Fı 
1 2600 Guruş 

Kapağı : 
Tfilen 
His ab 
157.5 
55 Fı 
8692.5 Guruş 

Çamur tahliyesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
900 ı ı 

Terbi'an 
His ab 
900 

2 l l  
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10  Fı 
9000 Guruş 

İbrahim Paşa kolında üçünci kemerün üzerinde telef 
olm ış kapak koşmasınun so m olarak tecdldi : 
Terbl'an 
Hisab 
8 
55 Fı 
440 Guruş 

Mesih Paşa lağmına cereyan iden ma-i lezlzün harab 
almış Amabud künklerinün tecdldi : 

Tfilen 
His ab 
1 10 

Künki 
275 Aded 
6 Fı 
1650 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
17858 Guruş 

Yekün: 
194935 Guruş 

1269640 Bir kıt 'a  hülasa pusılasında gösteril
diği vechile irade-i seniyye şeref-sü
nfih iden mecmO' mesarifatı 

_,_44_,_7,_,1'-"3'-'-7-__ Mukaddemce canib-i hazineden me' 
mOr buyurılan Nacl Efendi ma'rifetiy
le ber mficeb-i icmal tesviye alınan 
mesarifatı 

=82=2=5'--"0=3 ___ Bu kerre ta 'ınir ü tesviye o lınacak 
mahaller mesarifatı 

000000 

Yekün: 
6277 10  Bend-i evvelinde muharrer ehemm ü 

elzem olan mahaller mesarifatı 
-=-19"--4-'-'7'"""9--=3-__ Bend-i sanlde muharrer girüye kalan 

mahaller mesarifatı 
822503 Guruş 
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2711211 Enıirgan köyünün bozulan suyollarının 
tamirat nıasrafına dair. 

2711211 

Mirgun karyesi suy�llarınun dahil-i keşf olup tecdid ��"J�ı .;.ıw "'ı€ıı.... . 
_ . • 

olman Amahallerden Istinye'�e Beğlik 5iAftlik üstünde ��'<�":r���;�����-e;-.AI���.:,�_,r� 
ana tarıkınun akdeınce vuku ' bulan baranda seyl su- .:�� .. ..;.·u.:;;,ı ��...tı ı 1_A �-ı. .. : • =-'J�..., ,�_,.,�,e..:.-, , 
yınun kesreti cihetiyle cebel hareket idüp ve haylice ���·�.-..... ���.w�0:-�j���-':�.ı7_,-:-, 
künkleri bozılarak mazarrat has ıl itmiş o ldığından :W;: ı�;..,��� ��;.-j���_, �:;;;�::�b.;I;..,J;. 
müceddeden ıskara inşasıyla mezkur künklerün tec- w�ı:.G�__; :.�����-:........,...:._�-"..,;..e, ı 'i ,  
didine lüzum göründiği atfifetlü Hacı Hüsam Efendi · · · cr...�_,....._,GJ_...ı .... ..: ı ,.. ı...u�� ...... 
hazretleri canibinden ba takrir inha olınmış olmak- � ..... ��- -

.
(1 '  '-'J���\. 

dan naşi keşfi hususına dair sactır buyurılan ferman-ı �(; �� �.,..OJ samilerine bi ' l-imtisal Su meclisi a 'zasından Nur-ı ''\ 
Osmaniyye cami ' -i şerlfi bölükbaşısı el-Hacc Süley-
man Ağa irsaliyle bi ' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdi
rilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i evvel defteridür. 
Fı 19  Ramazan sene [ 1 2] 8 1  ve fi 3 Kanun-ı sani sene 

[ 1 2] 80 [ 1 5  Şubat 1 865] 

Zikr olman İstinye'de Kireç ocağı ittisalinde taş-ı ce
did ve halis kettanlı harcia üzeri kapak ferşli ve ti
mur kinetli ızgara inşasıyla kır [har]puştalı derfinı 
kalaylı bir[er]lik künk ferş ve tesviyesi : 

Müceddeden eski ızgara inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 3 3 

Terbl'an 
His ab 
270 

1 0800 Guruş 

Kapağı : 
His ab 
90 
1 5  Fı 
1350 Guruş 

Künki 
Tfilen 
Hisab 
100 
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Künki 
250 Aded 
10  Fı 
2500 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1465 Guruş 

Yekun: 
1 6 1 15  Guruş 

2711212 Şehzadebaşı kililiyesi suyolunun bozulan 
kısımlarının tamirat masrafına dair. 

Cennet-mekan Şehzade Sultan Mehmed Han tabe 
serahu hazretleri n ün cami ' -i şerifi şadurvanıyla med
reselerine cari ma-i leziz tarikına ferş olmmak üzre 
beher tahtası yiğirmi beşer kıyyelik elvalıdan kat ' i ' 
mal olman dört üzerine kurşun borılarun mesarif-i i ' 
maliyyesini mübeyyin müfredat defteridür. 

Mübaya 'a olman cedid kurşun elvah: 
Ad ed 

525 
l l l  
8 1 4  
4.5 
3663 

Kettan 

Fı 
Guruş 

Mübaya 'a  olman kalay: 
34 Kıyye 100 Dirhem 

. . . 1 7  Guruş 30 Pare 
\.V�C:...SY:-607 Guruş 37 Pare .,,. (. .  -=-=-� -li_  .. <\1\'  Mübaya'a  olman kenevir: 

67 Kıyye 
6 Fı 
402 Guruş 

Mübaya 'a  olman revgan-ı bezir: 
1 82.5 Kıyye 
7 .5 Fı 
1369 Guruş 
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Mezkur kurşun borılarun rahne(?) bahası: 
69 Guruş 

Mübaya 'a olman kireç: 
Kantar 
8 .5 Aded 
10  Fi 
85 Guruş 

Kömür ve hatab bahası : 
46 Guruş 

Penpe bahası :  
20 Guruş 

Revgan-ı bez!r bahası : 
30 Guruş 

B on i 'mal olmacak suya kah b vesaire takım kirası : 
1 50 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
55 Guruş 

Mübaya'a  olman ip: 
ı 8 .5 Kıyye 
6 Fi 
1 ı ı Guruş 

Lökünci yevmiyyesi: 
7 Aded 
ıo  Fi 
70 Guruş 

Suyolcı yevmiyyesi : 
24 Aded 
15  Fi 
360 Guruş 

Bölükbaşı Muhtar Efendi yevmiyyesi : 
ı4 Aded 
20 Fi 
280 Guruş 

Me'mfır yevmiyyesi : 
ı4 Aded 
20 Fi 
280 Guruş 

2 1 5  
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Yekı1n: 
7597 Guruş 37 Pare 

Mezkı1r bonlarun yirine vaz'ı mesarifi : 

(..5���� Mübaya 'a  olman kireç: 
, .  � Kantar � � o 

c -e_,t<""' ..., 
,. :r,:s:,,..· CL 1/ � 

'g � ıç;o 
�·· 

""�' � '-. .  
. ,..,,_(' 

-!..., 3:::. ' .  
::,..:ı.:..c:.._ı-e-

---"11: 
� 

...:.....�;� -
� �  .. W"\ 

� ' \ . 
__. / 

- ·- r:::r:: 

«o · 35 Aded 
10  Fi 
350 Guruş 

Kum 
Dönüm 

... '6'��:- 24 Aded .... .:.s-
-!!.. ---... 10 Fi --3:_., �--· '" 23376 Guruş 
(�'� 

\ (  · .. Mübaya 'a  olman kenevir: 

. . 32 Kıyye 

,. �....u 4.5 Fi 
...;.......> ..1:._.. 144 Guruş ' . . 

Mübaya'a olman ip: 
35 Kıyye 
5 .5  Fi 
192.5 Guruş 

Mübaya 'a  olman tuğla: 
2000 Aded 
120 Fi Beher bini 
240 Guruş 

Mübaya 'a olman revgan-ı bezir: 
1 25 Kıyye 
7 15  Pare 
922 Guruş 

Mübaya'a olman taş tekne babası :  
86 Guruş 

Tokmak başlı maslak: 
3 Aded 
10  Fi 
30 Guruş 

76 240 
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Mübaya 'a o lınan kettan: 
3 Aded 
5 Fi 
1 5  Guruş 

Mübaya 'a olman küfe: 
2 Aded 
5 Fi 
10 Guruş 

Mübaya 'a olman kürek: 
2 Aded 
4 Fi 
8 Guruş 

Kaldınmcıya virilen: 
29 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
94 Guruş 

Mesarif-i müteferrika bahası: 
30 Guruş 

Yevmiyye-i suyolcıyan: 
22 Aded 
15  Fi 
330 Guruş 

Yevmiyye-i lağmcıyan: 
48 Aded 
12  Fi 
576 Guruş 

Lökünciyan: 
10  Aded 
10 Fi 
100 Guruş 

Yevmiyye-i rençberan: 
22 Aded 
8 Fi 
176 Guruş 

Yevmiyye-i hammamcıyan(?): 
5 Aded 
15  Fi 
75 Guruş 

2 1 7  



2 1 8  V AKIF SU  DEFTERLERİ 1 SU  KEŞiF DEFTERi 

Me'mfır ücreti : 
60 Guruş 

Yekün: 
3700.5 Guruş 

1 1298 
27112/2c 01375 Mezkfır borılardan girüye kalmış olan Aded 

:.,)0,.,...(1 . .  r.: . ı • -'-•ı.:-cl-'� ��··•' ' c.. • -v,... .... :->'-ı..:..w, ·  . , . : .,.., .,...._. o..., \.0,....,,.,� .. ,�,.,� ' ' b ��e:--.......... ..... � .  . . 

1.Y . IC:.V_...,_.,.,.,.e,l--:: � ·  . -:- .c.J;'- ':".o�.Jo .:..:.J,ı. cr- Y  
. j ..... • • 

--' l..b-' • ..l- ı_,.:.... . . ,.,. _ . • 

. . 

25 Fi 55 
9923 
0076 Keşfi tecavüz itmeğle tenzll kılınmışdur 
9847 
8500 Akdeınce ale' l-hisab olarak Evkaf-ı hümayfın 

hazinesinden ahz olan 
7000+ 1500=8500 

1347 Guruş 

İşbu defter natık aldığı üzre mezkfır suyaHannun 
cem 'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez tenzilat dokuz 
bin sekiz yüz kırk yedi guruşa baliğ almış ve meb
lağ-ı mesarif-i mezkfıra mahsuben akdeınce ale' l-hi
sab olarak Evkaf-ı hümayfın hazinesinden iki kalem 
ahz olman sekiz bin beş yüz guruşun bi' l -mahsfıb gi
rüye kalan bin üç yüz kırk yedi guruşun aslıab-ı mat
lfıba }fa olmmak üzre hazine-i eellle-i merkürneden ',5 rv>Cs.,rJ; ı . . • • ,_, < ..-c--es-ts'_. 7-� 

,J..U. "  .--:"'��-�J.:-_.-�c.�:,;..:�_..._,;:..J>, ;...::,, .:... u. i 'tası babında emr ü ferman hazret-i men 1ehü' l-em-....,,, �v 1\ . • • • ' <J <" ,- J -.--J -: . .  · ' - " �--J'vcL _, ; . , .,.-_ _  . . ... · · · . ru" ndu"r %' . · '  · . . -v:- ,.... , . ../'-">;<:--_.-,.,y..r_ ',....: . . �-f'• ;:]/;..6 '1-b>/'J. --/ . . . ·
. 

. . . ' . -? 4. t'6 -v.:;.,_ ., ,  . ,.·,; . _... .... -ı.-J' � 1� · ' Cennet-mekan Şehzade Sultan Mehmed Han tabe 
serahu hazretlerinün cami ' -i şerifi şadurvanıyla med
reselerine cari ma-i lez}z tankı virilen bir kıt 'a mü
başeret sureti mfıcebince vakf-ı müşarun ileyh hade
meleri nezareti ve meclis-i acizaneden tesviye olma
rak hitama reside olarak ve sulan icra kılınmış ve 
mesarif-i vakı 'ası dahi merbfıtan takdim-i pişgah-ı 
samileri kılınan müfredat defteri mantfıkınca gayr-i 
ez tenzilat dokuz bin sekiz yüz kırk yedi guruşa resi
de olup ve keşf-i evveliyle mukabele ve tatbik olın-

2Z�l2/�d dukda yetmiş altı guruş fazlası görünmiş ise de faz-t.J(:ı;-.J,JI I1-� t:> � • ı • kA d h ' , A fik Al k ı .::,......:.. <±..t.- -- · . '=. �...e; u_ı.e,� �-Y�_. � .. . a-ı mez un a ı nızamına tev ı an tenzı ı ınmış ' ·, , ,..._ , � , ..... , 0 0 ' ' • ,_ J-,.- � (/ b A b 0 k f bl � A 'f ' kA ����c.ı..<-ar • � � -:> c.-..�.;..; c-..:. . : · ve er muce -ı eş me ag-ı mesarı -ı mez ureye 
. cd'� • . �� l.>.rl,, ,e, ı h Ab kd ı ' 1  h ' Ab ı k E k-f h" A �..vL) . � "'.,.... .:·,....Jıeı.. · . 

- ma su a emce a e - ısa o ara v a -ı uma-.. ...,.. ıc..._ ,\,J_ ._;, ·t 
• . 

. • ">U�.�...rr_ <-. ı L  ·/. � A d h A • d t t h ı k' b ' .-··-;. -.. -·�ı . . . . � . ....--:.-- yu n an azın es ın en ces e c es e a z o ınan se ' IZ ın 
or-,., ..... � ·-:-;..i o_.;Jı,;J_,ı beş yüz guruş bi ' 1-mahsfıb girüye kalan bin üç yüz 

� _,/ _. ,, kırk yedi guruşun dahi aslıab-ı matlfıba lfa olmmak 
•. ";---- ' . ' '-----' _,. ./ ./ ;.,-; tl,_ \ üzre hazine-i eellle-i merkürneden i 'ta ve ihsan 
"'--\-' (->-' "  V 
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buyurılınası babında ernr ü ferman hazret-i men le
hü' 1-ernründür. 

Fı 27 Şevval sene [ 1 2] 8 1  ve fi 1 3  Mart sene minh 
[25 Mart 1 865] 

Cennet-mekan Sultan Selim Han tabe serahu hazret-
leri n ün Üsküdar'da vakı ' cami ' -i şerifleriyle ve kış
la-i hümaylın ve mahall-i saireye cereyan iden suyol
larınun keyfiyyeti içün meclis-i acizanemüzden Os
maniyye bölükbaşısı el-Hacc Süleyman Ağa irsaliyle 
vakf-ı müşarun ileyh suyolcıları hazır oldukları hal
de bi' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirilerek mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin terkım kılınan keşf-i evvel def
teridür. 

Tarik-ı mezkfirun menba' mahalli olan Çamlıca-i ke
bir civarında Kısıklı deresi nam mahallde kain iki 
kol katma lağmınun derunları çamur ile memlfi oldı
ğından baca küşadıyla lağm-ı mezbfirun derfinında 
teraküm itmiş olan kum ve çarnunnun tahliyesi: 

Lağm tahliyesi : 
Tfilani 
His ab 
60 Sağ koldan gelen lağmı 
=-50-=--_Sol koldan gelen lağmı 
1 10 
"'-5 __ Fı 
550 Guruş 

Baca küşadı : 
Ad ed Be h eri 

3 
2 

Tfilen Arzen Kadden 
2 2 6 
2 2 6 

Terbi 'an 
His ab 
120 
3 Fı 
360 Guruş 

2 19 

27/13/la 

27113/lb 

�� ·  . ('  
�..>:Jf.-);j\J -f....v�.tl . '\ •  
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-· o o .  
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İki kol katma lağmınun lağm ağzından mesleğe ge
linceye kadar mefrfiş Arnabud künklerinün yarma 
hendek ile tecdldi : 

Tfilanı 
His ab 
50 
40 
90 

K ün ki 

Sağ koldan gelen katma tarikı 
Sol koldan gelen katma tarlkı 

225 Aded 
6 Fı 
1 350 Guruş 

İki aded katmalara mahsus kumluk mesleğün ta 'ml ri 
ile tabiiyesi mesarifi : 
S emen 
100 Guruş 

Zikr ohnan kumluk mesleğinden dere mahallinde 
vakı ' ana mesleğine gelinceye kadar mefrfiş Arna
bud künkleri harab olmış sulan telefe cereyan itmek
de aldığından kadlmi vechile künklerinün yarma 
hendek ile tecdldi ve ba 'zan ta 'miri : 

Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
50 

Künki 
1 25 Aded 
6 Fı 
750 Guruş 

Ta'mir mahalli : 
Tfilen 
His ab 
80 
3 Fı 
240 Guruş 

Mahall-i mezkfirda kemer karşusında ana mesleğin
den kemere gelinceye kadar mefrfiş eski birerlik 
künklerinün tecdldi : 



İSTANBUL SU KÜLLİY A_TI __ 

Tfilen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
9 Fı 
2250 Guruş 

[ ] katma lağmı 
. 

deresı u 
ı v m-ı mez 

. · · st başından gele n 
burun tahıi-

Istavroz 
ı aldığından ag 

ma'a kapak 
· · hedim o mış 

oksan taş 
A 

mun 
. . f diviirlannun n

. d ·nında mefruş 
Yesiyle ıkı tara 

burun inşası eru . ı ıağm-ı mez 
dA d· . 

iıavesıy e 
.. klerinün tec ı ı . ı Arnabud kun 0 an 

Lağm inşası 
Tfilen 
His ab 
30 
3 
90 

Fı 
Guruş 

Amahud künki 
Hisab 
30 

Künki 
75 
6 
450 

Ade d 
Fı 
Guruş 

Divan 
d Arzen Kad en Tfilen 

30 ı 1 .5 

Terbl'an 
Hisab 
45 
10 Fı 
450 Guruş 

Kapağı 
His ab 
30 
5 
1 50 

Fı 
Guruş 

22 1 
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Tunuslı'nun bağı derlımnda ana tarikında mefrlış es
ki birerlik künklerinün tecdidi : 

Tôlen 
His ab 
80 

Künki 
200 Ade d 
9 Fı 
1 800 Guruş 

27113/ld Mabeyn-i hümaylın başkatibi atfıfetlü Emin Beğe
fendi hazretlerinün bağındaki meslekden Terceman 
Beğ'ün bağında kain diğer mesleğe kadar mefrlış es
ki birerlik künklerinün tecdidi: 

Tôlen 
Hisab 
160 

Künki 
400 Ad ed 
::_9 __ Fı 
3600 

.;;_;� .... . , , - .  · . . . • \ "'"'·' '- I I�.J (!...,.:&-I J � .  . . v_:.C:,..·...rc.u,,... . ·. �:' "'  .,;.oJ c;�,, ..r� �"L.:'; Guruş 
• c:sC-11 ........ .;...� "'�� • 

. • ...J -vY:. ' t.J ı -;, _�� ...___ . . ----=----___.,_ __ ,_..:..., �erceman Beğ'ün bağı derlımnda kain meslekden 
�..U ..,..;... ""'" Uçyol ağzında müceddeden inşa olmacak lağm ağzı-� �  --

.::1:..:... :;..,... na gelinceye kadar üç arşun kaddinde hendek hafrıy-
"' · .. 

-4 E.. la müceddeden eski birerlik künk ferş ve tesviyesi :  
"'"4 • 

Tfılen 
His ab 
300 

Künki 
750 Ade d 
9 Fı 
6750 Guruş 

Hendek hafriyyesi :  
Tôlen 
His ab 
600 
1 . 5 Fı 
900 Guruş 
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Zikr olman Üçyol ağzında inşa olmacak lağm ağzın
dan tarik-ı cadde ile Bulgurlı caddesinde vakı ' Sarrat , . 

223 

27/13/le 

\?-"',::> ı.( . Mısırlıağlı köşki önüne gelinceye değin keraste rabt- ;� ... ::�� ·����·.,_:.._;,.ı . ·� . 1 , .  . . .  
lı müceddeden hacalar küşadıyla delme lağm inşası -� �:� '":-S�..:...y � .... · .  �--' c..--"'·l:-·:= �ı .. .e,, ..r;-
ve lağm-ı mezbfir derfinına eski birerlik künk ferş ve · ............. r-...... ·c.ı..:.r--� .. · � :.Cıue:.r�''z:..., . 

�- .:.1'- 1 . .  -"' C' ' •  tesviyesi : 

Lağm inşası : 
Tfilani 
His ab 
soo 
30 Fi 
1SOOO Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d Beheri 
Tfilen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
1 S  2 2 

Terbi 'an 
His ab 
360 
3 Fi 
1080 Guruş 

Künki 
His ab 
soo 
400 
900 

Künki 

Lağm derlım 
Lağm ağzından kadim tarikına kadar 

22SO Aded 
9 Fi 
202SO Guruş 

Ermeni maşatlığı civarında yatakbaşı mesleğinden 
Yehudi maşatlığına gelince kadar mefruş dört üzeri
ne kurşun borılannun ta 'miri : 

Tfilen 
His ab 
200 
10  Fi 
2000 Guruş 

. """-, _ ., _ ..., . .  ----- . ---�_, � . .  -------.. .. ...:r:: _ ,  ------ "' " 1 • -----.r . -
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Y ehlıd1 maşatlığından Ermeni maşatlığında kain te
razlıya gelinceye kadar kezalik dört üzerine kurşun 
borılannun ta 'm!ri : 

Tfilen 
His ab 
50 
1 0  Fı 
500 Guruş 

Bu mahallde vakı ' keb!r terazlınun ta 'm1ri mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Zikr olman terazlıdan kaldırım kenarına kadar keza
lik dört üzerine kurşun borılannun yarma hendek ile 
tecd!di : 

Tfilen 
His ab 
280 

B on 
1 5  Ad ed 
80 Fı 
1200 Guruş 

Harmanlık'da vakı ' yatakbaşı mesleğinden İslam 
kabristanı ittisalinde terazlıya gelinceye kadar keza
lik dört üzerine kurşun borılannun ta 'm!r ü tecd!di: 

Ta'm!ri mahalli : 
Hi sa b 
20 
10  Fı �--· 
200 Guruş 

Tecd!d mahalli: 
His ab 
90 

B on 
49 Aded 
80 Fı 
3920 Guruş 
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Zikr alınan terazlıdan Karaca Ahmed Sultan hazret
lerinün türbe-i şerifi ittisalinde terazüya kadar keza
lik dört üzerine kurşun barılarınun yarma hendek ile 
tecdidi: 

His ab 
1 60 

Bo n 
88 Aded 
80 Fi 
7040 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
6960 Guruş 

Yekün: 
77620 Guruş 
01216  Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye 608 Fi 2 
76404 Guruş 
08004 Suyolcı el-Hacc Hasan Ağa'nun ta 'ahhüdiyle 

tenzili 
68400 Guruş 

Sellmiyye cami ' -i şerif ve kışla-i hümayünı ile ma
hall-i saire ye cereyan iden su yollarınun lüzüm-ı ta '
miri hakkında Suyolcı Ahmed Ağa'nun virdiği mü-

225 
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su cereyan itmediğinden ve ilerüde muzayaka-i kül
liyye hasıl olacağı bedidar idüğinden ol babda kale
me alınarak tanzim kılınan işbu keşf-i evvel defterin
de muharrer esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tat
bikan meclisce vaz '-ı fiat olmarak hisab olındukda 
cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik kurşun baha 
yetmiş altı bin dört yüz dört guruşa baliğ olacağı an
laşıldukdan sonra nizamma tevfikan münakasası 
bi' l-icra sekiz bin dört guruş noksanıyla altmış sekiz 
bin dört yüz guruşda vakf-ı müşarun ileyh suyolcısı 
Hacı Hasan Ağa üzerinde takarrur iderek daha nok
sanıyla yapınağa talib-i alıarı bulınmadığından ol 
vechile şerayıt-ı lazımeyi havi ınılma ileyh yedinden 
alınan kontorato senedi zikr olman keşf-i evvel def
teriyle beraber merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri 
kılınmış olmağla ber mficeb-i keşf iktizasınun icrası 
babında. 

Fi 24 Z sene [ 12] 8 ı  [ ı 9  Mayıs ı 865] ve fi 8 Mayıs 
sene min h [20 Mayıs ı 865] 

2711511 Yol yapım çalışmaları esnasında iptal edi
len Bayezid meydanındaki suyollannın yeniden 
inşası için yapılacak masrafa dair. 

Sultan Bayezid meydanında vakı ' su yolları tesviye-i 
tarik sırasında mezkfir suyollarınun feshiyle müced
deden tarikı77 abun tecdidi keşf ü mu 'ayene olmarak 
keşf-i evvel defteridür. 

Taksimden Çadırcılar kapusında taksime kadar üç ü
���·i/:...1�,;,;, . -e.:.;.;;� zerine ana tarikına borı ferşi : 
�_..;�_:,,� :f.,J ri:'� Devren �_; .s..-_... H' Ab .l.ı!. · ısa 

� 352 � c. -ı.-v:ı.:: 
B on 
ı93 .5 Aded 

_,.:,JJ�·)e·�- �;1/,;:? ıoo Fi 
Ao;-" ... ;_�:; q,j/.P-ft�A- ı 9350 Guruş _r--;�.1/iW;+/;..J, 

[Derkenar] Elvahı otuz kıyye olmak üzre. 
Taksim-i mezkfirdan cami '-i şerif ve hayrat -ı saire ye 
mahsus Kaşıkcılar kapusında müceddeden terazfiya 
kadar dört üzerine kurşun borı ferşi: 

77 tarik-ı 
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Devren 
Hisab 
267 

Bo n 
146.5 Aded 
..:...;7 5"-----____ Fi 
10987.5 Guruş 

Çarşu kapusından Uzunçarşu başında İbrahim Paşa 
cami ' -i şerifi tarikına beş üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
475 

Bo n 
260.5 Aded 
60 Fi 
15630 Guruş 

Taksim-i mezkurdan İs ma 'il Paşa hazretlerinün ko
nağına kadar altı üzerine kurşun borı ferşi :  
Devren 
His ab 
304 

Bo n 
1 67 Aded 
55 Fi 
9 1 85 Guruş 

Taksim-i mezkurdan Hariciyye nazır[ı] übbehetlü 
devletlü Ali Paşa hazretlerinün konağına kadar beş 
üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
304 

Bo n 
1 67 Aded 
60 Fi 
1 0020 Guruş 

Müşarun ileyh hazretlerinün diğer konağına kadar 
altı üzerine kurşun borı ferşi :  

Devren 
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His ab 
295 

B on 
1 6 1  Ade d 
55 Fi 
8855 Guruş 

Merhum Tahir Paşazade Asım Beğefendi'nün kona
ğına kadar altı üzerine kurşun borı: 

Devren 
His ab 
207 

B on 
1 13 .5  Aded 
:::..:5 5:::...__Fi 
621 5  Guruş 

Sergi mümeyyizi İbrahim Efendi'nün arsasına kadar 
altı üzerine kurşun borı ferşi :  

Devren 
Hisab 
243 

B on 
78.5 Aded 
55 Fi 
43 17 .5 Guruş 

Mercan'da Şerif Paşa hanına kadar altı üzerine kur
şun borı ferşi :  
Devren 
His ab 
340 

Bo n 
1 87 Aded 
55 Fi 
1 0285 Guruş 

Öriciler zakağında Daru' s-sa' ade ağası Mehmed A
ğa çeşmesine kadar altı üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
Hi sa b 
94 
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Bo n 
52 Aded 
55 Fı 
2860 Guruş 

Çarşfi içinde Kellekese[n] hanına kadar altı üzerine 
kurşun bon ferşi : 
Devren 
His ab 
20 

Bo n 
l l  Aded 
55 Fı 
605 Guruş 

İstanbul ağası hanına kadar altı üzerine kurşun bon 
ferşi :  
Devren 
His ab 
2 1  

B on 
l l  Aded 
55 Fı 
605 Guruş 

Mercan'da Dörtyol ağzında seblle kadar altı üzerine 
kurşun bon ferşi : 
Devren 
His ab 
3 14 

B on 
173 Aded 
55 Fı 
95 15  Guruş 

Müteveffa Refik Beğ'ün konağına kadar altı üzerine 
kurşun bo n ferşi : 
Devren 
His ab 
257 

B on 
141  Aded 
55 Fı 
7755 Guruş 
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Çarşı1 içinde Zencirlihfm'a kadar altı üzerine kurşun 
borı ferşi :  
Devren 
His ab 
20 

Terazı1-yı mezkı1rdan şadurvana kadar beş üzerine 
kurşun borı ferşi :  

Mezkı1r terazı1dan imaret derlinında hazineye kadar 
beş üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
86 

B on 
47 Aded 
60 Fı 
2820 Guruş 

Terazı1-yı mezkı1rdan fodula furunı derilmnda hazi'
neye kadar altı üzerine kurşun borı ferşi :  
Devren 
His ab 
1 24 

B on 
68 Aded 
55 Fı 
3740 Guruş 

Terazı1-yı mezkı1rdan helalara kadar beş üzerine kur
şun borı : 
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Devren 
His ab 
95 

Bo n 
52 Aded 
60 Fi 
3 120 Guruş 

Mezkür terazildan Türbe-i şerife kadar beş üzerine 
kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
295 

B on 
1 62 Aded 
60 Fi 
9720 Guruş 

Terazil-yı mezkürdan sıra masıaklara kadar beş üz
erine kurşun bo n ferşi :  
Devren 
His ab 
2 1 9  

Bo n 
120 Aded 
60 Fi 
7200 Guruş 

Hammali yy esi : 
1 4747 Guruş 

Yekün: 
1 62217 Guruş 

Taksim-i kebirden Harik havz[ın]a ve medrese ve 
Buğdaycılar kapusı haricinde konaklara cari ma-i 
leziz tarikı : 

Taksimden Harik havzına kadar beş üzerine kurşun 
borı ferşi :  
Devren 
His ab 
40 

27/15/ld 
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Bo n 
22 Aded 
60 Fi 
1320 Guruş 

Taksim-i mezkı1rdan Yahnikapan zakağında çeşme
ye kadar altı üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
55 Fi 
1210  Guruş 

Taksim-i mezkı1rdan devletlü Mustafa hazretlerinün 
konağına kadar altı üzerine kurşun bo n :  
Devren 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
55 Fi 
1210  Guruş 

Taksim-i mezkı1rdan Kazgancılar kurbında Edib 
Molla konağına kadar altı üzerine kurşun borı : 
Devren 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
55 Fi 
1210  Guruş 

Mezkı1r taksimden Kağıdcılar üzerinde merhum Ha
cı İzzet Beğ'ün konağına kadar beş üzerine kurşun 
borı: 
Devren 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
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60 Fi 
1 320 Guruş 

Borusa mu 'acceHl.t müdiri Ahmed Efendi'nün kona
ğına kadar altı üzerine kurşun borı: 
Devren 
His ab 
52 

Bo n 
28 Aded 
55 Fi 
1 540 Guruş 

Taksim-i mezkurdan Şerif Abdülmuttalib hazretleri
nün Tavşantaşı'nda konağa kadar altı üzerine kurşun 
borı ferşi :  
Devren 
Hisab 
52 

Bo n 
28 Aded 
55 Fi 
1 540 Guruş 

Merhum Raşid Beğ mahdumları Cemll Beğefendi'
nün konağına kadar altı üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
52 

Bo n 
28 Aded 
55 Fi 
1 540 Guruş 

Tophane furunınun karşusında merhum Halll Hamdi 
Paşa çeşmesine kadar altı üzerine kurşun borı ferşi: 
Devren 
His ab 
52 

Bo n 
28 Aded 
55 Fi 
1540 Guruş 
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Hammali yy esi: 
1 243 Guruş 

Yekün: 
1 3673 Guruş 

Zikr alınan kebir taksimden Merkebciler tarafında 
vakı ' hayrat vesairelere cari: 

Hasan Paşa vakfından medrese ve sebll çeşmenün 
kadim tarikına ilave alıncaya kadar beş üzerine kur
şun barı ferşi :  
Devren 
His ab 
37 

Barı 
19 .5 Aded 
60 Fı 
1 170 Guruş 

Merkebciler içinde çeşmenün kadim tarikına ilave a
lıncaya değin altı üzerine kurşun barı : 
Devren 
His ab 
40 

Barı 
22 Aded 
55 Fı 
1 320 Guruş 

İltıami Paşa kethudası Es ' ad Efendi'nün tarikına beş 
üzerine kurşun barı ferşi :  
Devren 
Hi sa b 
40 

Barı 
22 Aded 
60 Fı 
1320 Guruş 

Vezneciler hammarnma cari ma-i leziz tarikına dört 
üzerine kurşun bo n ferşi : 
Devren 
His ab 
35 
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B on 
1 9  Aded 
75 Fı 
1425 Guruş 

Der-dest inşa olınan konak-ı alllerinün tarikına beş 
üzerine kurşun borı ferşi :  
Devren 
Hisab 
1 30 

B on 
75 Aded 
60 Fı 
4260 Guruş 

Fatih hazretlerinün suyı mesleğine ilhak alıncaya ka
dar kezalik beş üzerine kurşun borı : 
Devren 
His ab 
40 

B on 
22 Aded 
60 Fı 
1 320 Guruş 

Müşarun ileyh Sultan Bayezid hazretlerinün ana 
tarikınun kasr-ı şahane önünden bağçeye kadar yedi 
parmak künk ferşi : 
Devren 
His ab 
30 

Künki 
75 Aded 
20 Fı 
1 500 Guruş 

Köprili Mehmed Paşa vakfınun suyı ana tarikınun 
kasr-ı şahane önünden taksime kadar üç üzerine kur
şun borı : 
Devren 
His ab 
30 Ana tarikından taksime kadar 
30 Mezkfir taksimden kadim tarikına 
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Bo n 
33 Aded 
100 Fı 
3300 Guruş 

Fatih'ün mesleğinden Çadırcılar kapusı ittisalinde 
mesleğe kadar beş üzerine kurşun borı ferşi :  
Devren 
His ab 
3 12 

B on 
1 7 1 .5 Aded 
60 Fı 
1 0290 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan Ya'küb Ağa cami ' -i şerifi itti
salinde çeşmeye kadar altı üzerine kurşun borı ferşi :  
Devren 
His ab 
209 

B on 

Meslek-i mezkfirdan Öriciler harnmaını külhan ka-
pusı kadim tarikına ilave beş üzerine kurşun bo n :  
Devren 

t' �;._,�� cı.�"..J ı  
�..V 

• •• J • Hisab 
I;,J--'":';tı'V'!.t..f ... �.-":" 1 80 

.___;.-;.;,_y �;; ;.�.,ıp• ' . . 

Süleymaniyye suyından cennet-mekan Sultan Mah
mud Han-ı Sani hazretlerinün türbe-i şeriflerine 
mahsus olan meslekde kasr-ı şahane önünde bağçe-i 
kebirün münasib mahalline nakli: 
Etrafınun tuğla divan : 
Devren Arzen 
Hisab Hisab 
1 0  12 .5 

Kadden 
His ab 
2 
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Terb1 'an 
His ab 
20 
45 F1 
900 Guruş 

Etrafınun seng-i mermerden çarçı1besi : 
Devren Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 0  1 2  6.5 

50 F1 
500 Guruş 

Kad1m meslekden müceddeden inşa olmacak mesle
ğe kadar üç üzerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
30 

B on 
16 .5 Aded 
1 00 F1 
1 650 Guruş 

Üzerinün timur dağrama ma'a kilid vaz ' ı :  
S emen 
1 20 Guruş 

Kapu önünde meslek-i mezkı1rdan Öriciler hamma
mı kapusıyla Mercan cami ' -i şer1fine kadar altı üze
rine kurşun borı: 
Devren 
His ab 
1 7 1  

B on 
94.5  Aded 
55 F1 
5 1 97 .5 Guruş 

Meslek-i mezkı1rdan Çadırcılar kapusında mücedde
den inşa olmacak mesleğe kadar Mercan cami ' -i şe
r1fiyle Kebeciler hamnun müştereken tar1kları beş ü
zerine kurşun borı ferşi : 
Devren 
His ab 
350 
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Bo n 
192.5 Aded 
60 Fi 
1 1550 Guruş 

( . . . ) 
Süleymaniyye mesleğinden Altıncı Kadın çeşmesine 
kadar beş üzerine kurşun bo n :  
Devren 
His ab 
1 15 
60 Fi 
6900 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan Kebeciler hamnun kadim tari
kına altı üzerine kurşun borı : 
Devren 
His ab 
20 

Bo n 
1 1  Aded 
55 Fi 

27115/lh 605 Guruş 

Zikr olınan meslekden cari olan mahallerün kadim 
�,�; · · , · . . tarikiarına i lave alıncaya kadar altı üzerine kurşun . .. ":..-..-.Ji/1 ,.,,;�";",� ı  V )li . .  1 · · . .;,�'"'r-:-:&kv,.-"-"-1" . / borı ferşi : . - r"'� · · _, .  

,/.V ���)ts Aoo <e!J .. C<. • ...- � • . ""--'1,· ... cJ!JJ • •  tf':'. ._ı; .-r_.... .....ı::.li. .J .:;av ��L.. e.��·,;.j'i- � � ,  
• ���.J b��.J '� � • . . . ""i"=-

� ;;;: <.: -·· , � ,  ... 

Tfilen 
His ab 
20 
20 

Simkeş ham tarikıyla sebilün ilave olınca 
Simkeş ham zahrında sabık Beytü' l-mal [e
mini] sa'adetlü Ali Beğ 

=20-=----_Merkebciler üzerinde merhum Emin Beğ 
konağına 

B on 
33 Aded 
55 Fi =--· 
1 8 1 5  Guruş 

Meslek-i mezkfirdan Parmakkapu Boyacı tarikına 
beş üzerine kurşun borı ferşi :  
Devren 
His ab 
20 
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Barı 
l l  Aded 
60 Fı 
660 Guruş 

Saray-ı hümayuna cari Beğlik Halkalı suyun ana ta
rikınun meslek üzerinde talazları zemine kadar fesh 
alınarak zemin mahalli etrafına müceddeden seng-i 
mermer tesviyesi çarçube ile üzerine timu[r] dağ
ra[ma] kapak [ma 'a] kilid tanzimi: 

Çarçı1besi 
Devren 
Hisab 
8 

50 Fı 
400 Guruş 

Kapağı 
Semen 
125 Guruş 

Arz en 
Hisab 
12  Parmak 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
6859 Guruş 

Yekı1n: 
7545 1 . 5  Guruş 

16802 

8 1460.5 

Kadden 
His ab 
6 Parmak 

=02=2=....:7-=1'---__ Çadırcılar tarafına ariyet meslek 
8373 1 .5 Guruş 

Yekfin: 
335073 Guruş 

Hamidiyye türbe-i şerifi ittisalinde sağır maslaklara 
dair sadır buyurılan ferman-ı samilerine bi ' l-imtisal 
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türbe-i müşarun ileyhün penceresi tarafeyninde sağır 
maslaklarun suyolı keyfiyyeti içün me'mfır-ı mahsu
sa irsaliyle suyolcısı hazır oldığı halde bi ' l-mu 'aye
ne mezkfır maslaklarun mahall-i müfrezi Hamidiyye 
imaret-i amiresi derlımnda hazineden olup ve elli alt
mış aded borılık mahallden ibaret ise de bunun yal
nız lağm ile masıaklara çıkan lanpa borılanndan beş 
aded borısı çürimiş aldığından tecdidi lazım gelmiş 
ve kadimi vechile yedi üzerine beş aded kurşun borı
larun be h eri ellişer guruşdan cem' an iki yüz elli gu
ruş masrafla vücuda geleceği anlaşılmış olmağla ik
tizasınun icrası babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

Fi 24 Safer sene [ 1 2]83 [7 Temmuz 1 866] IFi 1 5  
Haziran sene [ 1 2] 82 [27 Haziran 1 866] 

__.,__ 2711711 Yol yapım çalışmaları esnasında iptal edi-
.,.. _ -� _ fen Zaptiye kapısı suyolunun yeniden inşası için 
;J��....bı: , �_j·ı.u,�� ...L.., . �� yapılacak masrafa dair. 

,. . . . � ...,_.AJJ1..,.41.JIJte). . 1 � --..-. .J) · - . . 
"""'"' l!.. � ""'"". - -r �...-_.ı, . {Ç\ (if� �......:: . �..ı.·� ... t.ü�...:.,;..,z;: [Derkenar] Harik komisyonına takdim olınmışdur. 

Bab-ı ali kurbında vakı ' kadim kargir ku b be mahalli 
fesh ve battal kalmış aldığından cadde üzerinde Ped
ri Beğ konağınun muhafaza divan muttasıl olarak bir 
tarafı mevcfıd ve diğeri üç tarafı taş-ı cedid ma'a te
mel taş divarlı mevcfıd divar tarafına temel üzerine 
onluk kirişinden taban keşidesiyle üzeri çifte dalab
dan sütunlar ikamesiyle üzeri latadan tavan kirişle
meli üzeri kiremid pfışideli m[a]hyası derzli sakflı 
seng-i küfekiden sögü ile timur kanadlı kapulı zemi
ni tuğla döşemeli bila boya baskı tavanlı derfını 
seng-i mermerden taksim tekne deri'ın ve biri'ını halis 
harcia sıvalı ber veeh-i muharrer taksim ve hem su
yolcılarına mahsus olmak üzre mahall inşası: 

Üç tarafınun taş-ı cedid deri'ın ve birfını : 
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Devren Arzen 
His ab 
20 12  Parmak 

Kadden 
Hisab 
1 8  

Ma'a temel 
His ab 
5 

Terbi'an 
His ab 
76 13  Parmak 
3 5 Parmak ""--------="--
73 8 Parmak 
30 Fi 
2190 Guruş 

Kap u mahalli b ahası: 
TGlen Arzen 
His� His� 
1 12  Parmak 1 8  

Terbi'an 
His ab 
3 5 Parmak 

Ka d den 
His ab 
2.5 

Zahn tarafınun onluk kirişinden tabanlarıyla çifte 
dolabdan başlıklı sütunları : 
Tabanları 
Devren 
His ab 
1 6  
4 Fi 
25678 Guruş 

Sütunları 
Kıta'at 
4 Aded 
1 0  Fi 
40 Guruş 

(-.___r-d-- . .  �� ... ..,....,._.....� Tahtınun bila boya kalas yaprağından baskı tavan ile 'ir � 
zemininün tuğla döşemesi: =:ı " 
Tulen Arzen 
Hisab Hisab 
6 12  Parmak 6 

Terbi'an 
His ab 
39 

'ı..· · 
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20 Fi 
780 Guruş 

Seng-i küfekiden kapu sögüsiyle timur kanadı: 
Sögüsi 
Devren 
His ab 
8 

40 Fi 
320 Guruş 

Timur kanadı : 
Tfilen 
His ab 

Arz en 
His ab 
8 

1 1 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
3 1 8  Parmak 
=25:::..___=K�ı y,__,.y-=-e Beheri 
93.5 Kıyye 
4 Fi �--
374 Guruş 

Kadden 
Hisab 
2 1 2  Parmak 

Üzeri kiremid pı1şideli sakfı : 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
6.5 6.5 

Terbi'an 
Hisab 
42 
1 5  Fi 
635 Guruş 

Taş-ı sögü ve timur kanad ve cam çarçı1beli pence
releri : 
Kıta'at 
2 Aded 
500 Fi 
1000 Guruş 

Seng-i mermerden taksim teknesi : 
Tı1len Arzen 
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Hisab Hisab 
18  

S emen 
400 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
2898 Guruş 

YekGn: 
3 1 883 Guruş 
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İnşa olmacak mezkGr taksim kubbe mahallinden 2711 7/lc 
Acımaslak karavolhanesi ittisalinde kain terazGya�..:.i<&>)>ı: ı.....;� ... ;ı..· .. '!( . . . 
kadar ana tarikı tahte' l-arz derinde kalmış oldığın- uP-;�i1';.j�;--r��f:/i;:Jf�q:,,.,..:.u-,..; .. . 
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• ,._ , ,...., .... ._ 'j ı..Jir '""'.....,:.� � " .-..,e, � ,.4. , .. 'JI !. (!..�_. 
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d h h f h d k · ı h d kl . .  . • . M_;d . , . --1; �- 4.- ,_ ,  ırımı ta tma a r-ı en  e ı e ta  t ı  yas ı ı uzerı · -�r�.., -;.;_. ,<f,_..;__· :,_"':-:-
çarşG tuğlasından harpuştalı zebane mahalleri yedir- ,ç� · "" 

me ve ip sargılı beher tahtası otuz beşer kıyyelik el- � ·�. 
vahdan i 'mal olmmak üzre terk olman kadimi misil- C:.ç'\'\· 
1ü iki üzerine kurşun borı ferşiyle tarik-ı abun tesvİ-
yesı : 
TGlen 
His ab 
220 

B on 
l l  1 Aded 
1 90 F1 
22990 Guruş 

Zabtiyye müşiriyyet-i celilesine cari ma-i leziz ana 
tarikınun iki üstüne kurşun borılan tesviye-i tarik 
zımnında tahte' l-arz metrGk olmış aldığından mü
ceddeden tesviye olman Acımaslak harnmaını cad
desinün piyade kaldırımı tahtına hafr-ı hendek ile 
kadimi misillü kurşun borılan tesviye olmmak üzre 
keşf ü mu 'ayenesiyle mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
defterinün takdimi husGsı Harik komisyonı canib-i 
alisinden şifahen emr ü irade buyurılmış aldığından 
Ebniye hulefasından Hacı Ali Efendi ve meclis-i aci
zanemüzden Hacı Süleyman Ağa vesaire irsaliyle 
keşf ve bi' l-mu 'ayene misaha birle ol babda kadimi 
vechile iki üzerine kurşun borılan kaleme alınarak 
tanzim kılınan işbu defterün esamisi zirlerine şimdi
ki rayice tatbikan vaz ' -ı fiat o lınarak hisab olındukda 

2711 7/ld 



244 

2 7/18/1a 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

taksim kubbesiyle beraber suyolı mesarifi cem 'an o
tuz bir bin sekiz yüz seksen üç guruşa baliğ olacağı 
rehin-i ilm-i samileri buyurıldukda ol babda emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı selh-i Muharrem sene [ 1 2] 83 [ 1 3  Haziran 1 866] 
ve fi 3 1  Mayıs sene [ 1 2] 82 [ 1 2  Haziran 1 866] 

2 711811 Selimiye kış/ası, camii ve civarındaki böl
geye su ileten suyolımun bozulan kısımlarının ta
mirat masrafina dair. 

Cennet-mekan Sultan Selim Han tabe serahu haz
retlerinün Üsküdar'da kain cami ' -i şerifiyle ve kışla-i 
hümayun ve mahall-i saireye cari ma-i leziz ana tari
kınun ba'zı mahallerinün şimdiye kadar yapılmış ve 
bundan sonra yapılacak mahallerinün keşfi znnnında 
mahall-i mezkura bulefadan Ali Vasfi Efendi ve su
yolcısı a 'zasından Hacı Süleyman Ağa ve erbab-ı 
vuküfdan Küçük Ohannes Kalfa bi' l-irsal mu 'ayene 
ve misaha birle terkim olman keşf defteridür. 

Fı sene [ 1 ]285 [24 Nisan 1 868-12 Nisan 1 869] 

Tophaneliağlı civarında Terceman Beğ'ün bağı deru
nında kain mevcud meslekden Üçyol ağzında delme 
lağma kadar turab ve kesme ve kuş göz i ta 'bir o lınan 
çakmak taşı bulındığından külünk ve barut ile kırıla
rak hendek hafrıyla derunları lökün ile kalaylı ve ze
bane mahalleri yedirme sargılı eski birerlik künk fer
şiyle suyolı inşası. 
Turab ile kesme olan mahalli :  
Tfılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
67 1 ı 8 Parmak 2 6 Parmak 
263 ı ı 8 Parmak ı ı 2 Parmak 

Terbi 'an 
Ci s men 
Hi sa b 
954 4 Parmak 
5 Fı 
4770.5 Guruş 

Kuş gözi ve çakmak taşı olan mahalli :  
Tfılen Arzen Kadden 
ilis� ilis� ilis� 
263 ı 18 Parmak ı ı 2  Parmak 
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Terbi'an 
Ci s men 
His ab 
690 9 Parmak 
30 Fi 
207 ı ı  Guruş 

Künki 
Tı1lfmi 
His ab 
330 

Künk 
825 Aded 
9 Fi 
7425 Guruş 

Zikr olman Üçyol ağzından tarik ile Bulgurlı cadde
sinde kciin Sarraf Mısırlıoğlı köşki önüne gelince ka
dar tahte' l-arz turab ve kesme ve kuş gözi ve çak
mak taşı bulınmış oldığından külünk ve barut ile ba
calar küşad olmarak kezalik külünk ve barut ile del
me lağm inşasıyla lağm-ı mezkür derünına derünı 
kalaylı ve zebane mahalleri yedirme sargılı eski bi
rerlik künk ferşiyle suyolı inşası :  

Turab kesme olan mahalli :  
Kıta'at Tı11en Arz en U mkan 
Ad ed His ab His ab His ab 
ı 2 3 Parmak 2 3 Parmak 2 
2 2 3 Parmak 2 3 Parmak 2 
2 3 3 Parmak 2 3 Parmak 2 
3 3 3 Parmak 2 3 Parmak 3 
ı 3 3 Parmak 2 3 Parmak 3 
ı 3 3 Parmak 2 3 Parmak 3 
ı 3 3 Parmak 2 3 Parmak 3 
3 3 3 Parmak 2 3 Parmak 3 
ı 3 3 Parmak 2 3 Parmak ı 
ı 3 3 Parmak 2 3 Parmak 4.5 

Terbi'an 
Ci s men 
His ab 
ı 9 ı  6 Parmak 
ı o Fi 
ı9 ı2.5 Guruş 
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Delme lağmı: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
500 ı 6 Parmak 

Terbi'an 
Cismen 
His ab 
ı 2  Parmak 
90 Fı 
84330 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı ı 2  Parmak 

Kuş gözi ve çakmak taşı olan mahalli : 
Kıta' at TUlen Arzen 
Ad ed Hi sa b 
ı 2 
2 2 
2 2 
2 2 
ı 2 
ı 2 
ı 2 
ı 2 
ı 2 
ı 2 
ı 2 
ı 2 

Terbi'an 
Cismen 
Hisab 
ı 8  Parmak 
60 Fı 
3 ı065 Guruş 

TO lanı 
His ab 
500 

Künki 
ı 250 Aded 
9 Fı 
1 1250 Guruş 

Hisab 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Yarma lağmdan ihrac olman taş : 
Çeki 
2500 Aded 

U mkan 
Hisab 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 
3 Parmak 

2 
4 
6 
7 

8 .5 
9 
9 
9 
9 

10 
4.5 

6 
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ı Fi 
2500 Guruş 

Bacalardan ve delme lağmdan ihrac olman taş: 
Çeki 
4500 Aded 
ı Fi 
4500 Guruş 

YekGn: 
ı6 ı464 
=00""'"""7'--'0"""""0'""""0 ___ Taş bahası minha 
1 54464 
O ı621 7  Ta' ahhüdine nazaran münakasası ===-"----
min ha 
1 38247 Guruş 

Bundan sonra yapılacak mahallerinün mesarifi : 

[Derkenar] Dahil-i sfıret olmadığı . 
Zikr olman Sarraf Mısırlıağlı köşki önünden ileriide 
mevcı1d ana tarikına kadar turab ve kesme ve kaya·
lık aldığından külünk ve barut ile kırılarak yarın� 
hendek hafrıyla derunları lökün ile kalaylı ve zebane 
mahalleri yedirme sargılı eski birerlik künk ferşiyle 
suyolı inşası :  

Hendek hafrı: 
Tfılen Arzen 
Hisab Hisab 
400 ı ı 8 Parmak 

Terbi 'an 
Cismen 
His ab 
2 1 00 
20 Fi 
42000 Guruş 

Suyolı 
Tfılani 
His ab 
400 

Künk 
ı ooo Aded 
9 Fi 
9000 Guruş 

Kadden 
His ab 
3 Tansifen 
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Tarik-ı mezkı1run menba' mahalli olan Çamlıca-i ke
bir civarında Kısıklı deresi dimeğle arif nam malıall
de kain iki kol katma lağmınun derunları kum ve ça
mur ile memlı1 aldığından baca küşadıyla lağm-ı 
mezkı1r derlinında teraküm itmiş olan kum ve çamu
run tabiiyesi ve lağm ağzından mesleğe gelince ka
dar mefrı1ş Arnabud künklerinün yarma hendek ile 
tecdidi : 

Tı1lani 
His ab 
50 Sağ koldan gelen katma tarikı 
-'-40"'---_Sol koldan gelen katma tarikı 
90 

Künki 
225 Aded 
6 Fı 
1 350 Guruş 

Zikr o lınan meslekden dere mahallinde vakı ' ana 
mesleğine gelince kadar mefrı1ş Arnabud künkleri 
harab olmış olmasıyla suları telefe cereyan itmekde 
aldığından kadirni vechile künklerinün yarma hen
dek ile tecdidi ve ba 'zan ta 'miri : 
Tecdidi 

Künki 
125 Aded ._r,_,.,_N..:.ıJ...,;i:..,ı,; • 6 Fı �_..;. .  . . <::-��,....;.... . · . -"----

�_;�,:-�:-::::� 750 Guruş 
--1:. � - -� ��.;. Ta'mlri 

Tı11en 

79 "katma" fazladır. 



İSTANBUL SU KÜLLiY A Tl 

Mahall-i mezkGrda kemer karşusında ana meslekden 
kemere gelince kadar mefrGş eski birerlik künkleri
nün yarma hendek ile tecdidi : 
TGlen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
9 Fı 
2250 Guruş 

İstavroz deresi üst başından gelen katma lağmı mün
hedim olmış aldığından lağm-ı mezkfirun tahliyesiy
le iki taraf divarlarınun noksan taş ma 'a kapak ilave
siyle lağm-ı mezkfirun tecdidi ve derilmnda mefrGş 
olan Arnabud künklerinün tecdidi : 
Lağm tecdidi : 
TGlen 
Hi sa b 
30 
3 Fı 
90 Guruş 

Divan 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab His ab Hisab 
30 ı 1 .5 

Terbi'an 
Hisab 
45 
10  Fı 
450 Guruş 

Kapağı 
TGlen 
Hisab 
30 
5 Fı 
150 Guruş 

Tunuslı 'nun bağı derfinında ana tarikinda mefrfiş 
eski birerlik künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
TGlen 
Hi sa b 
80 
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Künki 
200 Aded 
9 Fi 
1 800 Guruş 

Mabeyn-i hümaylın başkatibi atfıfetlü Emin Beğe
fendi hazretlerinün bağındaki meslekden Terceman 
Beğ bağında kain diğer mesleğe kadar mefrlış eski 
birerlik künklerinün tecdidi : 
Tfılen 
Hisab 
1 60 

Künki 
400 Aded 
9 Fi 
3600 Guruş 

Ermeni maşatlığı civarında yatakbaşı mesleğinden 
Yehlıdi maşatlığına gelince kadar mefrlış dört üzeri
ne kurşun borılannun yarma hendek ile ta 'miri : 

Tfılen 
Hisab 
200 
1 0  Fi 
2000 Guruş 

Y ehlıdi maşatlığından Ermeni maşatlığında kain te
razlıya gelince kadar dört üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile ta'miri : 

Tfılen 
Hisab 
50 
1 0  Fi 
500 Guruş 

Bu mahallde vakı ' kebir terazlınun ta 'miri mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Zikr olman terazlıdan kaldırım kenarına gelince ka
dar mefruş dört üzerine kurşun borılan ziyade harab 
olup tecdide muhtac bulınmış aldığından atik borıla
rı fesh birle levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak 
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kadimi vechile dört üzerine kurşun borılannun yar
ma hendek ile tecdidi :  
Tı1len 
His ab 
28 

Bo n 
15  Ade d 
80 Fı 
1 200 Guruş 

Harmanlık'da vakı ' yatakbaşı mesleğinden İslam 
kabristanı ittisalinde kain terazı1ya gelinceye kadar 
kezalik dört üzerine kurşun borılannun tecdidiyle ve 
ba'zan ta 'miri : 

Tecdidi 
Tı1len 
His ab 
90 

B on 
49 Aded 
80 Fı 
3920 Guruş 

Zikr olman terazı1dan Karaca Ahmed Sultan hazret
lerinün türbe-i şerifi ittisalinde diğer terazı1ya gelin
ce kadar kezalik dört üzerine kurşun borılannun le
vazımatı tekmil olarak yarma hendek ile tecdidi : 
TGlen 
His ab 
160 

B on 
88  Aded 
80 Fı 
7040 Guruş 

Yarma lağmdan ihrac olmacak taş bahası :  
Çeki 
200 Aded 
ı Fı 
200 Guruş 

Yekı1n: 
77390 

25 1 
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0 1 2 1 6  Ber veeh-i tahm1n ihrik olmacak ati'k kurşun 
bahası Kıyye 608 Fı 2 

76 1 86 
02000 Taş bahası minha 
741 86 
0779 1 Nisbetle münakasası minha 
66395 

Yekfin: 
1 38247 Şimdiye kadar yapılmış olan mahalle

rinün mesarifi 
-"-0=6=6=39""'5"'---__ Bundan sonra yapılacak mahallerinün 

mesarifi 
204642 Guruş 

Yalnız gayr-i ez münakasa iki yük dört bin altı yüz 
kırk iki guruşdur. 

2711911 Alpazarı civarındaki Seniyeperver Ayşe 
Sultan mektebinin inşa edilecek olan atık su lağmı 
masrafına dair. 

Atpazarı civarında Seniyyeperver Ayişe Sultan haz
retlerinün mekteb-i şeri'fi çirkab lağmınun mesarifine 
dair sfiretidür. 

Destgahcılar alt başında Dörtyol ağzında duhancı ve 
manav dükkanıarı beyninde mevcfid örili bacadan i-
lerüde Gazanfer Ağa seblli köşesinde Kırkçeşme ta-

"'·· . ri'kına yiğirmi zira' mahalline varınca mevcfid dört 
aded örili bacalarun küşadıyla ve dört aded sağır ba
ca dahi ilave olmarak noksan kapak ve üzerinün kal
dırımlarınun inşasıyla derfinınun tahliyesi :  

Örüli bacalarun küşadı : 

Kıta'at 
Hisab Hisab 
4 

Terbi' 'an 
His ab 
24 
ı Fı 
24 Guruş 

Tfilen 
His ab 
2 

Arzen Umkan 

2 ı 20 Parmak 
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Arzen etraf-ı erba' ası keraste ile bağlanarak sağır ba
calarun küşadı : 
Kıta'at TGlen Arzen Umkan 
Hisab Hisab Hisab 
4 2 2 

Terbi 'an 
Hisab 
128 
10 Fı 
1280 Guruş 

Noksan araba kapağı ilavesi :  
Kıta 'at 
10 Aded 
20 Fı Beheri 
200 Guruş 

8 Nı sf 

Noksan taş ilavesiyle kaldırım tecdidi: 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
2 2 8 (?) 

Terbi'an 
His ab 
32 
1 .5 Fı 
48 Guruş 

Dolab vasıtasıyla tahliye olmarak ihrac olman çirka
bun deryaya nakli : 
Arz en 
His ab 
1 30 

Terbi'an 
His ab 
130 
1 0  Fı 
1300 Guruş 

Yekun: 
2852 
552 Fatih yiğit[ba]şısı Süleyman Ağa'nun ta ' ah

hüdiyle tenzili 
2300 Guruş 
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Menazil-i vesaire ashabı taraflarından i ' tası icab i
den: 
958 Guruş 
Evkaf-ı hümayun hazinesinden virilmesi lazım ge
len: 
1 342 Guruş 

27/19/lb Atpazarı civarında vakı ' Seniyyeperver Ayişe Sultan 

,d;.:�cr-....J�-t)loJ�...,�.;. ...:J. ... w- ·  
. .  , . , . mekteb-i şerifi çirkab lağmınun tathir [ve] tahliyesi-

;.o::-,•..e,..:;J�_, ...... : ... i ·:.;�:..,·:. , ,� ·::; f.� �� ot�� .... ni gayr-i ez münakasa Fatih yiğitbaşısı Süleyman A-.. , �� . - ,........,.._,!..J� u.' ll"'- • ,..t . •  

�ıto"•·}�,:ı.>,.,....,ti ... ,;. LI' '"_::. • .�., ..,: . . /. • /' ..... _�1 � :  fı� g� a ta 'ahhüd itmiş oldıg� ından mesarif-i mezkureden • • • • -v.;"l7 � ...... , ... � ..... L"" c.JI'I:.I"" 
• 

.-!���� ol).,.:. ��r). �j, ; ; -;,.ap �.Jo��; vakfına aid bin üç yüz kırk iki guruşun seksen altı 
��1;_.;,.6� ... '��"' ' ' . . . , � .�� �� .. ....... ,u> senesi budcesi tertibinden olarak ba'dehı1 icabına ba-

• .  • . .,. , ı,._, ,..J •,,.. • ..,_,J..v-OOI.:e,' .. � . • CV.  ,.-P���.ıvJ.:_, ;;j �...;,:,.�� · .s , � •· • • "."/"' . '-'.."' kılmak ve hane vesaire ashabı taraflarından virilecek 
4;:.1.�:-'.s�ri.-ll';";,t ;.,;_,j:e:, J.::_'!'�"",;�·:·-��-..i;;. dokuz yüz elli sekiz guruş dahi mahalli zabıta me' 

�ı.i --;,_.,.:;, ..... ���Lv.�:�..,.�· murları ma'rifetiyle bi' t-tahsiı müte' ahhidine viriı-

2711912a 
� 
�' 
·��-:"� �  ��� ·  'Ir:. �" ':. <:" "  

�� .... � � � 

. · --=. · ( � .... >�__. --./ rnek üzre mübaşeret olmacağı bilinrrıek iç ün Ruz-
namçe'ye ve hane ashabından tahsil olmacak mebali
ğün bir kıt 'a  defteri tanzim ve rabt olarak ber veeh-i 
muharrer zabıta me' murı ma 'rifetiyle tahsiliyle mü
te' ahhidi tarafına virilmesi icabına bakılmak üzre 
Zabtiyye müşiriyyet-i celilesi tarafına tezkire-i mah
susa tahririyçün Mektlıbi odasına ilm ü haberi viril-
meğle ber minval-i muharrer müte' ahhidi ma'rifetiy
le lağm-ı mezkurun tathirine mübaşereti havi işbu 
sılret virildi . 

6835/1 12  
Fi 3 R sene 1 287 [2  Temmuz 1 870] 

�J�.ı;:. ..... ,.,� ... �� ..:..--:· �,;.- ı ,_,. {.·� ... b � .. -... t;.:. 2711912 Laleli 'deki Sultan Mustafa Han camii su-
. . 

• ....;. :� ... � -e :.,ı_.._.., �:.. yolunun tamirat masrafına dair. 

��),..;...ıı .. � �...,.. -'1.1-...b :;.:;. '1..-!ı-� ..,.,;._,;_.;, : .... ;ı�SJ 
. . .. . . 

e:;_ ... �� 41..ıb • .f;.oY'&Jj,'� [Derkenar] Mübaşeret sureti Veli Usta'ya virilmiş 
10"��:-�:.;..ı...ıı; �""'"�,;...;� olup müte 'ahhidi Ömer Usta'ya virilmiş aldığı . 
"'"·..il-f:�-'! ...... ...;..;;,:_,• �·.,..v• ... iJ - . �) -<.!.$1'�{� c kA s ı A M fA HA h ı . . .  • ...o.ı....i> • • ennet-me an u tan usta a an azret erınun 

�: ... Laleli cami ' -i şerifi abctest masiakları ve harik ve80 
�· , . ..,....-""'±... havzıyla helalarına cari suyailannun mübaşeret sure-

-)���� .... ı..:. ........ _.·.r..: e::;. � �  
.... _:.:.(-� {.",.v...,....,_.;..; ;,;, >' ;,ı;,.ı,;;;J . .. . . 

------;!.-l.r• � - · � .. �-0 • •  

tidür. 

Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi olan cami '-i şerif 
derı1nında kain hazineden imaretün fodula furunına 
gelinceye değin mefruş harab almış altı üzerine kur-

80 "ve" fazladır. 
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şun borılannun levazımat-ı mukteziyyesi tekmil ola
rak tecdldi : 
Tfılen 
His ab 
75 

B on 
40 Ade d 
55 Fı 
2200 Guruş 

Hazine-i mezkfırdan helalarun dalaşınalarınun mef
rfış kezalik altı üzerine kurşun borılannun tecdldi : 
Tfılen 
Hisab 
55 

B on 
30 Ade d 
55 Fı 
1 650 Guruş 

Cami ' -i şerif deri'ınında terazildan şacturvana gelin
ceye kadar kezalik altı üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile ta'mlri : 

Tfılen 
Hisab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 

Cami '-i şerif-i mezkfır kapusı önünde hank havzına 
gelinceye değin mefrfış harab olmış beş üzerine kur
şun borılannun tecdldi : 
Tfılen 
His ab 
3 .5 

B on 
1 6  Aded 
60 Fı 
960 Guruş 

Şadurvan-ı mezbfır demnma lökün kalay talas mesa
rifi : 
S emen 
150 Guruş 
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Abdest ve helalarınun noksan masıaklarınun tecdldi : 
Guruş 
260 

320 

Tokmak başlı maslak ma'a kined Aded 1 3  Fı 
20 sıra masıaklara mahsus 
Tokmak başlı maslak ma 'a kined Aded 16 Fl 
20 helalara 

120 Fodula furunına maslak Aded 4 Beheri Kıyye 
2 Fı 30 

-----�=--= . ..._-:-.:::-. -�--- 090 Darb lülesi Aded 1 Kıyye 3 Fı 30 
' --'/... �" .  • . • .- � A V �  - '"\L '<1-"..>::'.Y...?_,)P..J.., 'l:;':.? �= � �.. . . : ,_·, ""''"' 

.__.. . ...-<........,-e: ..:o :.ı-� o...ı \.:..tiL 
"'\.' . 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
625 Guruş 

66 16 
07 17  

5900 

Laleli bölükbaşısı 
diyle tenzili 
Guruş 

Ömer Usta'nun ta'ahhü-

Cami '-i şerif-i müşarun ileyh abdest masıakları ve 
harlk havzıyla helalarına cari suyollarınun icra oh
nan keşfi üzre İcra-yı iktizasına irade-i aliyye ta 'al
luk itmiş olmağla ol vechile ber mfıceb-i keşf ve mü
nakasası beş bin dokuz yüz guruş masrafla mü
te 'ahhid-i merküm ma' rifeti ve hademesiyle erbab-ı 
vuküf ve Su nezareti tarafından nezaret olmarak tes
viye olmacağını mübeyyin Ruznamçe defterlerine 
ilm ü haberi virilmeğle veeh-i meşruh üzre mübaşe
reti havl işbu suret virildi . 
58 

Fı 8 Za sene 1284 [3 Mart 1 868] 

2711913 Cibali 'deki Sultan Süleyman Han çeşnıesi 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

[Derkenar] Mübaşeret sureti All Çavuş yediyle mü
te 'ahhidi Osman Usta'ya virilmiş idüği . 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Cebe All Yenikapusı 'nda kain çeşmesine cari ma-i 
lezlz tarlkınun mübaşeret suretidür. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 257 

Çeşme-i mezkurun mahall-i müfrezi Mi 'mar çeşmesi ....- 2 7/19!3a 
mesleğinden olup meslek-i mezkurdan yatakbaşı · �  
mesleğine gelinceye kadar kadimen mefruş olan altı �:� 
pulluk künkleri tecdide muhtac olmayup fakat deru- �� \ 
nında kum ve çamur teraküm itmiş o ldığından mik- ��'i �> dar-ı kafi suyun icrası kabil olmadığından mezklır ...... ;;�..::J :w. 4,j;,. � .. ;...�Q� Lıt;.... ��,.,.� .. ı;ı... ... �� . ... . . ... .. .. . .. ... . 
künklerün ca be ca baca küşadıyla derunına top çeki-
lerek çamur-ı mezklırun tathir ve tahliyesi : 

Tlılen 
His ab 
1 00 
2 .5 
250 

Fı 
Guruş 

Mezkur yatakbaşı mesleğinden çeşme-i mezkur itti- _ ��.;.·......ı,!.,.W.. �.3�...; -:.lı:��.!-".)'.,ı)�..t �� 0- .o�ı;-,.t 
salinde terazlı ya gelinceye kadar kezalik mefruş olan �P' ... :--- �)'�ı; .,.w ""A>'":'.Y � c?...; "'-?.,J/j'.; j� �� .. ..;, .d-d  
altı pulluk künkleri ta 'mir ü tecdide muhtac bulınmış ...J,;.ı.-!'i..._:r. ,...:�:<W .J., � �-:-� ""'- � '1" ":":.j "'.-: 
aldığından kadimi vechile harab olan mahallinün ya- ....n�__;. ......H�iı 
tak olmasıyla zebane malıallerine yedirme ve ip sarı- -.t":.·� _.�;. 
larak tecdidiyle bir mikdar mahallinün yarma hen- � �-"'· " 
dek ile ta 'miri : 

Tecdid mahalli : 
Tlılen 
His ab 
80 

Künki 
200 Aded 
9 Fı 
1 800 Guruş 

Ta'mir mahalli: 
Tlılen 
His ab 
50 
4 Fı 
200 Guruş 

Meslek-i mezkura mermer çarçube ve sacdan ma ' 
mlıl kapak ma'a kilid tanzimi mesarifi : 
S emen 
1 50 Guruş 

Fersude olmacak kaldırım tesviyesi: 
Tlılen 

/ ( 
\_ 

A!J ı..-_, .-,..,V./.r' �!.-');. ...ıl.--
• -;);�r...,ı.! o/ 

� ...... 
--..:T."' 

.-------. 
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His ab 
120 
ı Fı 
120 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
252 Guruş 

Yekfin: 
2772 
0372 Yukarıanacı Osman Usta'nun ta 'ahhüdiyle 
tenzlli 
2400 Guruş 

27119/Jb Donanma-yı hümayfin-ı cenab-ı mülfikane içün lüzfi-
•J/·�·,.,J�..:. s.��� ı�..,p ..,_,._,�; .... � 1 � �..v '='� ... � ... ı;; .. .  mı olan su Cebe All Yenikapusı'nda kain çeşmeden .-ı'-:;ı..-�.r .�......,.lP/�. -:.� ��� � rJ.:;:, x:; �.:,;.. ı·�,.J.; alınmakda ise de mezkfir çeşmenün sakatlığı zuhfin
-:�G.v:��·�:"� 2.\J_.s.»�-"" � '':'� .. w t� � -i,.?-.J:, na mebni ta 'miri husfisı Bahriyye nezaret-i celilesi .,��.:..� 1,.r;::;:�..;.ı � :.ı;: ��.'�rJ.:..>.;.-h,..J)ı.:':!.:-:-:· tarafından ba tezkire iş 'ar buyurılmış ve mezkfir çeş-. "(.ro-.... ·v;-;..J oe>-,.! 'UJ>,.ıJ., ;;..<' .J (/'_.) J' . .  ' . . � 

,.ı;,-_;;,.11_ .:... J, •. ,. :...:.:., . ; . , · . . i :> · �  . ..;..c, ->.ı.P�..;.JI' men ün ta 'mire muhtac mahalli olmayup ancak su-
• .  v...v ... .......,_, � 'P '.r"-" �?P ); . •  

ı., iiJJ'i' 1)�· ..: '-"�:.�i> .. : ... {;�·:_..; . ./.-e� f!/. ?.�)_, . yollan muhtac-ı ta 'mir bulınmış aldığından keşf ü 
�:_.r-;.ı:.f!.�.��·� ·  �J.,·;>.l<i_,ı/;i{;.J�.;.V:..(.· mu 'ayene itdirilerek balada gösterildiği vechile iki 
�;;_,�_y� "'!",ı:-P p ... � -.!)_,• _.__;;1;.... ��.., /· .·., .:��� bin dört yüz guruş masrafla ta 'mir ü tesviyesine Eğ-<�)1-' �-"" .....- ' �"' ı. . . ' . ·  . . ı- ı.r -ı::.>- f'.t.ı . � . � . . . .  

• · ·  • • ..--� "' .... .. 1 �./� 
• 

�" t'�.f;_, , "'"='  rıkapu taksımı suyolcısı Osman Usta ta ' ahhud ıtmış 

�:L_ 
· oldığ� ve �eşme-i me.zkfir cen�et-mekan Sultan Sü-

� leyman Han hazretlennün hayratından olarak çeşme-
'"' '-.. 1<. i mezkfire fazla suyı diğer çeşmeye cari olup çeşme-i 

mezkfire dahi müşarun ileyh hayratından oldığı ve 
mahall-i ahara su cari olmayup mesarif-i mezkfir 
vakf-ı müşarun ileyhe aid idüği Su nezareti i ' !amın
dan anlaşılmış olmasıyla ol vechile tarik-ı mezkfirun 
icra olman keşfi mficebince iki bin dört yüz guruş 
masrafla seksen altı senesi bfidcesi tertibinden olarak 
müte 'ahhidi merküm ma'rifetiyle ta 'mir ü tesviye 
olmacağını mübeyyin Rfiznamçe'ye ilm ü haberi vi
rilmeğle veeh-i meşrfih üzre mübaşereti havi işbu sil
ret virildi . 
Nurnro aded: 14253 

Fı 20 Muharrem sene 1 288 [ lO  Nisan 1 87 1 ]  

27/2011 Divanyolu 'nda Darussaade ağası Mehmed 
Ağa tarafından yaptınlan medresenin suyolu tami
rat ve inşaat masrafına dair. 
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[Derkenar] Mübaşeret sureti ahar ile Ahmed Us
ta'ya virilmişdür. 

Daru' s-sa'  ad eti ' ş-şerife ağ ası es bak merhum Meh
med Ağa'nun Divanyalı'nda inşa-gerdesi olan med
rese suyolları keşfün mübaşeret suretidür. 

Tesviye-i tarikdan dolayı bozılınayup bi ' t-tab ' ta 'mir 
ü tecdidi icab iden mahaller mesarifi : 

Köprili kütübhanesi önünden medrese-i mezkur de
runında kain su hazinesine gelinceye kadar altı üze
rine kurşun borılannun ta'mir ü tecdidi : 
Ta 'mir mahalli : 
TCılen 
His ab 
ı4o 
5 Fı 
700 Guruş 

Tecdid mahalli : 
TCılen 
His ab 
00 

36 
36 

B on 

Köprili kütübhanesi önünden Dörtyol ağzına 
gelinceye değin 
Medrese kapusından su hazinesine kadar 

ı9 Aded 
:::..55:::....__Fı 
1045 Guruş 

Medrese derunına bir aded darb lülesi vaz 'ı :  
Hisab(?) 
ı 

2 Kıyye 
30 Fı 
60 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
TCılen 
His ab 
ı76 
ı Fı 
176 Guruş 

--r:'_:.,,(�,.A; 
� �  � 
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27120/la 

v • •  

:'.) .,� ;,;, ,.,. �  .... 

____,;." a')_,J 
� �  o _4_ 
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Nakliyye ve hammaliyyesi : 
198 Guruş 

27/20/lb Yekun: 
2179 
0221 
1958 

/ 
/- / �- ' 

) -- - :/ - ___ ......... 
. . . .  - · ·  

' ' 
/ Münakasadan 

Guruş 

.--- ---- ·; -_ "- \ "" 
--�� ,.eı.. � Tesviye-i tarikdan dolayı bozılmış olup inşası lazım 

..._______ı ı.t- . \ ".� gelen mahaller mesarifi : : !s'  ' 1 • • ,.W'....,>ı.(,,.. _., <rC--1 1 w;J l�· 'V P,>;.h �c_.; ��� . . • . _, ,..� �.JI_.ı, ,.,�_..ı, �_:, -
,r.-,.,_;),.ı; J ;...if/ --��-:',c�� -:>..:.ı,-, � �-(:-',..,� �;.;�, � . Muhterik Il çi ham divannda münhedim kadim te-. c-:r-"'...- rr {.Jt;P: · · - � . \ - • cr- _ p/ A A h Jl " d k-b' l ' d b 1 A Ak AlA P ____,..)4.- 1 . 1 ' · · · :  • • • • '-'\;J� ov--..,g,.., .:. � -- � razu ma a ın en mu a ı ın e u ınan tı ı aşa � V"  ...,V.) .Sp � . ,.... .... t'J_, .r ,.,_ · -""� � .!:�-· � �  _;...�,)·;:_,;_;, kabristi'mı divannda kain cedld terazuya ve yine cen-

.. .  h :..., , · · net-mekan Sultan Mahmud Han hazretlerinün türbe-i 
- �- � ı.,;.� __,_;,i> , " '- \ - , ... ..._ şerife bağçesi köşesi Dörtyol ağzından sebll kapu-

�....r ' �� �,; �_,... ... _;. 
• 

. 

. . 
. _ 

sıyla medrese-i mezkur kapusına vannca Icabı vee-

. 
• y;_., c.J.V c..o:ı:- .:.:.-_,•;ıı � ... ..>__,:)..· hile hendek hafrı def'a turabınun imlası :  

� ·  . , .  � ... ...� (..J - ..,  ;..Jı> .., . , • . ""' "  '( ı - . - . . . "':'·"'!-' . ... r-:: , _,......��...,_..,:.s.. ,�_--> ...... �- ) ,.:...�r.:-" -<>->�;_.t,· '-"'-
. ..-€ :., ... ;.i.P ..... _.:...�.r-.?->.Y ' '-,._, <:-' \-::i ' ...... .:..:..-_:..::_,; L.·.yj___ ....,_. ;  �:.:t--t � -z:-;-;:::· 

� -

Tlllen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
126 ı ı 

Terbl'an 
His ab 
126 
_2 __ Fı 
252 Guruş 

Zikr alınan mahallere altı üstüne çapında Frenk kur
şunından borı ferşiyle suyolı tecdldi : 
Tlllen 
His ab 
3 1  
06 Kadim terazlıdan cedld terazuya vannca 
68 Dörtyol ağzından sebll kapusına vannca 
23 Mezkur kapudan medrese kapusına vannca 
=12=--_Bu dahi sebll kapusından hazineye varınca 
140 

On sekiz numralı kurşundan ma 'a ustadiyye: 
630 Kıyye 
4 Fı Beheri 4.5 Kıyye(?) 
2520 Guruş 

Mevcud taşıyla kaldırım tecdldi : 
Tulen Arzen 
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Hisab Hisab 
ı20 ı 

Terbi 'an 
His ab 
ı20 
ı ı o Pare 
ı50 Guruş 

Nakliyye ve mesarif-i sairesi : 
ı25 Guruş 

Yekün: 
3047 
oı47 

2900 

Aksaraylı Lağmcı 
ta ' ahhüdi yle tenzili 
Guruş 

Yekün: 
4858 Guruş 

Mehmed Ağa'nun 

Haremeyn hazinesinden mazbüt Divanyalı 'nda kain 
Daru's-sa'ade ağası Mehmed Ağa medresesinün tes
viye-i tarikdan dolayı bozılan soyollarınun balada 
gösterildiği vechile mesarif-i keşfiyyesi olan iki bin 
dokuz yüz guruş Turuk komisyonı canibinden ve 
bi' t-tab ' harab olan mahaller mesarifi olan bin dokuz 
yüz elli sekiz guruşun Hazine-i evkaf-ı hümayundan 
i 'tasıyla cem' an dört bin sekiz yüz elli sekiz guruş 
masrafla ber veeh-i em�lnet Su nezareti ma 'rifetiyle 
seksen yedi senesi budcesi tertibinden olarak tesviye 
olmacağını mübeyyin Ruznamçe'ye ve komisyon-ı 
mezkür canibine aid bulınan mebaliğün i 'tası icabına 
bakılmak üzre komisyon-ı mezkür canibine tezkire-i 
mahsusa tastiri içün Mektübi odasına ilm ü haberi 
virilmeğle veeh-i meşrüh üzre tesviyesine mübaşere
ti havi işbu süret virildi . 
Numro aded: ı23 

Fı ı4 Safer sene ı288 [4 Mayıs ı 87 ı ]  

2712012 Serasker kapısı civarındaki Kaptan İbra
him Paşa sebili suyolunun tamirat masrafina dair. 

261 

27/20/lc 



262 

27/20/2a � .. ,., 
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27/20/2b 
..J ..... .... ı.; �  ........ L-
·�·�· 

� 
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Nezaret-i Haremeyn'e mülhak Bab-ı seraskeri kur
bında Kapudan-ı esbak İbrahim Paşa sebili suyolları 
keşfün mübaşeret sfıretidür. 

Bozdoğan kemerinden ( . . . ) altı üzerine lampa borıla
rı harab aldığından tecdidi : 

Mahall-i mezkfırda müşarun ileyh İbrahim Paşa'nun 
mektebi ittisalinde meslekden sebil-i mezkfır sahrnı
cına gelinceye kadar altı üzerine kurşun barılarınun 
ziyade harabınun tecdidiyle ma 'ada mahallerinün 
ta'miri : 
Tecdid mahalli : 
Tfılen 
Hisab 
10  

Bo rı 
5 Aded 
55 Fi 
275 Guruş 

Ta'mir mahalli : 
Tfılen 
His ab 
25 
5 Fi 
1 25 Guruş 

Sacdan ma'mfıl kapak ma'a kilid tanzimi mesarifi : 
S emen 
60 Guruş 

Nakliyyesi: 
7 1 Guruş 
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Nezaret-i Haremeyn'e mülhak Bab-ı seraskeri kur
bında Kapudan İbrahim Paşa sebili suyaHannun icra 
alınan keşfi mfıcebince yedi yüz guruş masrafla sek
sen yedi senesi bfıdcesi tertibinden ve vakfınun mev
cfıdında[n] müte 'ahhidi Suyolcı Muhtar Efendi ma'
rifetiyle ta 'mir ü tesviye alınacağını mübeyyin Rfız
namçe'ye ilm ü haberi virilmeğle ber minval-i mu
harrer mübaşereti havi işbu sfıret virildi . 

14302 
Fı 26 Safer sene 1288 [ 1 6  Mayıs 1 87 1 ]  

2712111 Nuruosmaniye külliyesi suyollarının bo
zulan kısımlarının tamirat masrafina dair. 

Cennet-mekan Sultan Osman tabe serahu hazretleri
nün abdest maslaklarıyla şadurvanına ve imaret-i a
mire ve mekteb ve medreselerine cari suyolları keş
fün mübaşeret sfıretidür. 

Menba' mahalli haric-i s urda Ferhad Paşa çiftliği ci
varında baş meslekden ikinci mesleğe kadar altı 
pulluk künklerinün tecdidi : 
Tfılen 
His ab 
1 80 

Künki 
450 Aded 
7 Fı 
3 150 Guruş 

İkinci meslekden Ayvalıdere başına kadar eski bi
rerlik künklerinün tecdidi : 
Tfılen 
His ab 
40 

Künki 
100 Aded 
9 Fı 
900 Guruş 

Ayvalıdere'de yatak mahallinde terazilnun gelen ve 
giden taraflannda iki üzerine kurşun borılannun ta'
miri : 

27121/la 

;_.. � .. ·J_·0�·��:,...., (;.. ��-'.? f��;�; 
<!�-:-� _y_.;.. 

�---;;:-" � -:;;:-:- ,!!....,. 14.• v:-
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TGlen 
His ab 
30 Gelen tarafı 
20 Giden tarafı 
50 
1 5  Fi 
750 Guruş 

Maltepe tahtında keblr lağmun derlinında paşa 
künklerinün ta 'ml ri : 
TGlen 
Hisab 
100 
3 Fi 
300 Guruş 

Bayram Paşa terazGsınun İstanbul tarafında iki üze
rine kurşun borılannun ta 'mlr ü tecdldi : 
Ta'mir mahalli :  
TGlen 
H isa b 
30 
1 5  Fi 
450 Guruş 

Tecdld: 
Bo n 
2 Aded 
250 Fi 
500 Guruş 

Topkapu caddesinde mezarlık ittisalinde yatak ma
hallinde paşa künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
10  

Künki 
25 Aded 
1 5  Fi 
375 Guruş 

Kal 'a tahtında Sarmaşık nam mahalle kadar lağm 
derunuıda paşa künklerinün ta 'miri : 
TGlen 
Hisab 
100 
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3 Fı 
300 Guruş 

Dahil-i surda iki üzerine kurşun borılannun ca be ca 
yarma hendek ile ta 'mir ve ba 'zan tecdid olmacak 
mahalleri : 

Ta 'mir mahalleri 
Tfilani 
His ab 
70 

20 

Cedid mahalleri 
Tfilani 
His ab 
00 Yeniçeşme ittisalinde 

Malta'da mesleğe kadar 
00 Deve ham ittisalinde 

Kamburçeşme önüne ka
dar 

265 

27121/lb 

.... �_..;. �.J)� Y •  ... . .. . ... 
--t:.. .... . . ... 

. ,. 
,. � � . , .. 60 

50 

00 Deve ham önünde battal 
terazildan Dülgeroğlı tera
zilsına kadar 

04 Sepetciler başında tera
zfidan Kürkci terazilsına 
kadar 

�.#.r��.:ı.·u...-.; � ..... .:_., 
� �  

�= 
f'J�� .... �f� .. _.s.� 

--�-:� :e.. .. _;," � .. -.fı.e.-o' "' "''--

-----------· - ·--
---- --.;:; -�")· =-50=------------"0--"'-0 Kürkci terazusından Şeh- / 

zade terazilsına kadar r,A/ ..-;--;-...- L c ·· · · ·- ·  
··

���"'!�' t?:;')h ... ?m= 250 
050 

060 

04 ıt::.e�·�� .&:-,.: , ... ��� 00 Şehzade terazfisından A- �-__ '.Jıi �...:.ı � 
cemoğlı terazilsına kadar 

00 Acemoğlı terazusından A-
rabacılar derlinında tera-
zuya kadar 

=20"'-'0"--------------'0"--'-4 Okcılarbaşı 'nda terazildan 

560 
15  Fı 
8400 Guruş 

08 

Parmakkapu civarında te
razu mahalline kadar 

250 Fı 
2000 Guruş 

Beş aded mesleklerinün kapak ve kilidlerinün ta'mir 
ve ba'zan tecdidi mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Fersude olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tfilen 
Hisab 
595 
1 .5 Fı 
892.5 Guruş 

� 
·., 
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Nakliyye ve hammaliyyesi : 
ı 86 1 .5 Guruş 

Yekı1n : 
204ı9  
00300 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye ı 5o Fı 2 
201 19  
oı979 Osmaniyye serbölüği Hacı Süleyman A

ğa'nun ta' ahhüdine nazaran tenzlli 
ı 8200 Guruş 

27/2112 Nuruosmaniye külliyesi suyollarının tami
ri için yapılacak harcamaların kullanılan su mik
tarına göre su sahipleri arasında taksim edilmesine 
dair. 

Ma-i leziz-i mezkı1run cari olan mahallerinün masu-
ralarına göre tevzi ' u taksim olmarak hisselerine isa
bet iden mebaliğün mikdar ve mahallerini mübeyyin 
mukaseme defterinün sOreti . 

__,J ,.. -� : . . '" · 

· ��..,!-# Cami '-i şerif-i müşarun ileyh hazretlerinün sıra mas-
m- �� �· laklarıyla şadurvan ve imaret ve çeşme ve med

reselerine cari ma-i lez!z: 
Masura 
19 Aded 
866 Guruş 26 Pare 2 Akçe Fı Beher masuraya 
ı 6466 Guruş 6 Pare 2 Akçe 

Serrachane başında kain Mi 'mar Sinan cami ' -i şeri
fine cari ma-i leziz: 
Masura 
0.5 Aded 

433 Guruş 1 3  Pare ı Akçe 

Vezneciler'de Dolab zakağında Haremeyn'e mazbı1t 
esbak Kapudan Şehid All Paşa çeşmesine cari: 
Masura 
0.5 Aded 

433 Guruş 1 3  Pare ı Akçe 
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Serrachane başında esbak merhum Rfiznamçeci 
Yümni Efendi'nün konağına cari: 
Masura 
0.5 Aded 

433 Guruş 1 3  Pare ı Akçe 

Acemoğlı civarında merhum Anbar eminizade Ab
dullah Efendi'nün konağına cari ma-i leziz: 
Masura 
0.5 Aded 

433 Guruş 1 3  Pare ı Akçe 

Yekfın: 
Masura 
2 ı  Aded 

ı 8200 Guruş 

Vakflarına cari ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayfın ha
zinesinden i ' tası lazım gelen: 
ı 7333 Guruş 13 Pare ı Akçe 

Ashabı taraflarından i ' tası icab iden mesarifi : 
866 Guruş 26 Pare 2 Akçe 

leziz tarikınun icra olman keşfi mfıcebince on sekiz 
bin iki yüz guruş masrafla müte 'ahhidi suyolcı-i 
merküm ma'rifetiyle ta 'mir ü tesviyesiyle meblağ-ı 
mezbfirun sekiz yüz altmış altı guruş yiğirmi yedi 
parenün ashabı tarafından ve on yedi bin üç yüz otuz 
üç guruş on üç pare dahi seksen altı senesi bfıdcesine 
dahil bulınınası cihetle vakfları hisseleri olarak Ev
kal-ı hümayfın hazinesinün sene-i merküm bfidcesi 
tertibinden olarak i ' tası husfısına irade-i seniyye mü
te 'allık buyurılmış ve ber mfıceb-i irade-i seniyye 
ta 'mir ü tesviye olmacağını mübeyyin ber tafsil Rfız
namçe'ye ilm ü haberi virilmeğle ber minval-i mu
harrer mü başereti [ha vi] işbu sfıret virildi . 

Fi ı o Cumade' l-ahir sene ı288 [26 Ağustos ı 87 ı ]  
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27121/Ja 2712113 Sultan II. Mahmud türbesi suyolunun ta-
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Cennet-mekan Sultan Mahmud mın-ı Sani efendi
müz hazretlerinün türbe-i şerifelerine cari ma-i leziz 
tarikınun mübaşeret sı1retidür. 

Bozdoğan kemerinden Sultan Bayezid'deki mesleğe 
gelinceye kadar lağm derlinında mefrı1ş üç üzerine 
kurşun borılannun ziyade harabınun atik borılan 
fesh birle kadimi vechile tecdidi yle ma' ada mahalle
rinün ta 'miri : 
Ta'mir mahalli : 
Tı11en 
Hisab 
60 
6 Fi 
360 Guruş 

Tecdid: 
Bo n 
Kıta'at 
6 Aded 
100 Fi 
600 Guruş 

Karadan gelen mefrı1ş üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile ta 'miri: 
Tı1len 
His ab 
50 
6 Fi 
300 Guruş 

Zikr olman meslekden Okcılarbaşı'ndaki terazı1ya 
gelinceye kadar kezalik iki üzerine kurşun borıları
nun yarma hendek ile ta 'miri: 
Tı1len 
His ab 
140 
8 Fi 
1 120 Guruş 

Mezkı1r terazildan Kemankeş terazilsına gelinceye 
kadar kezalik iki üzerine kurşun borılannun yarma 
hendek ile ta'miri: 
Tı1len 
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His ab 
150 
8 Fı 
1200 Guruş 

Mezklır Kemankeş terazlısından Sadefciler terazlısı
na gelinceye kadar kezalik iki üzerine kurşun boı·ıla
rınun yarma hendek ile ta 'miri: 
Tfılen 
Hisab 
200 
8 Fı 
1600 Guruş 

Sadefciler terazlısından Atik Ali Paşa cami ' -i şerlfi 
terazlısına gelinceye kadar kezalik iki üzerine kurşun 
borılannun yarma hendek ilc ta 'miri : 
Tlılen 
His ab 
100 
8 Fı 
800 Guruş 

Mezklır Atik Ali Paşa terazlısından türbe-i şerif civa
rındaki terazGya gelinceye kadar iki üzerine kurşun 
borılannun yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfılen 
Hisab 
150 
8 Fı 
1 250 Guruş 

Ziyade harab olan malıallerine iki üzerine kurşun 
bo n tecdidi : 
Kıta' at 
Hisab 
20 
1 80 Fı 
3600 Guruş 

Kadim hazinesi ufak aldığından ve iki arşun kaddin
de bulındığından hazine-i mezkGra muttasıl olarak 
sekiz arşun tfıl ve arzında ve iki arşun kaddinde mü
ceddeden yedek hazinesi inşası: 

Moloz ve eşya nakliyyesi : 
1 161  Guruş 
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27121/Jb Fersfide alınacak kaldırımlannun tesviyesi: 
4y.r.fo�..:.ı ... · ._,.-.) . :___.;-;:,..:.... 

�4f; 
Tfilen 
His ab 
780 
ı Fi 
780 Guruş 

----,.--.......-�:;.;·�- ·�· · ��=-""""-·----- Yekfin: (;2)»): ')-;;J �� � - ._ �; ·�· \ <. r.. v 1277 1 � .:...- ·  
00400 Ber veeh-i tahmin gayr-ı ez lüzfim kurşun 

. . . . . balıası Kıyye 200 Fi 2 
� .. .:..-j.ı:- �,; cf� .�?· �� .. � . ..,., ... ırri.�-.�-=�· .;f� .. .J� 1 2371  Guruş 
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. { � .  � -�...:; -�.d -�"': -. ;":-re>rf�':' türbe-i şerifesine cari ma-i leziz tarıkınun icra olman 
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masrafla seksen yedi senesi bfidcesinden tesviyesi 
canib-i nezaretden ba takrir lede' l-arz icra-yı iktiza
sına bi' l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi 
müte'allık buyunlrnış ve ber ınıleeb-i irade-i seniyye 
seksen altı senesi bfidcesine dahil bulınınası cihetiy
le sene-i merküm bfidcesi tertibinden olarak Su ne
zareti ma 'rifetiyle ta 'mir ü tesviye olmacağını mü
beyyin Rfiznamçe'ye ilm ü haberi virilmeğle ber 
rninva.l-i muharrer mübaşereti havi işbu sılret virildi. 

Fi 27 Cumade'l-ahir sene 1288 [ 12  Eylül 1 87 1 ]  
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Galata ve Beğoğlı ve Tophane ve Burgaziçi81 canib
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Bend-i mezkfirun üzerinde mefrfiş olan mermer pelı
lu sütun bi' l-cürnle döşeme taşlarınun sularun şid
det-i cereyanından tahtlarınun harcı selb olup mez
kfir döşeme taşlan mahalleri hareket ve ariyet hük
rninde kalmış aldığından mezkfir taşlarun tahtına ce
did taş ve halis harcia memzfic altı parmak cisrninde 
rıhtım imlasıyla kezalik halis harcia imtizac mahal-

81 Boğaziçi 
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leri muhkem derzli döşeme taşlarınun malıallerine 
ferşiyle tesviye ve tanzimi : 
Tahtınun rıhtımı: 
Ci s men 
6 Aded 

Terbi'an 
His ab 
6 1 8  17 Parmak 
7.5 Fı 
4640 Guruş 

Evsiif-ı mezkure üzre döşemesi :  
Tfilen 
His ab 
7 06 Parmak 
18  12  Parmak 
6 00 Parmak 
5 00 Parmak 
16  1 8  Parmak 
5 00 Parmak 
6 18  Parmak 
1 8  00 Parmak 
5 1 2  Parmak 
7 20 Parmak 
8 00 Parmak 

Terbi 'an 
His ab 
6 1 8  17 Parmak 
�ı 0"'---_Fı 
6 1 87 Guruş 

Arz en 
His ab 
5 1 8  Parmak 
5 22 Parmak 
6 00 Parmak 
6 1 8  Parmak 
6 06 Parmak 
6 1 8  Parmak 
5 03 Parmak 
5 2 1  Parmak 
5 20 Parmak 
6 00 Parmak 
5 00 Parmak 

Cismen 
3 

Mezkur döşeme taşlarından şikest almışlarından em
sali misillü seng-i mermerden döşemesinün tekmili :  
Terbi 'an 
His ab 
8 
60 Fı 
480 Guruş 

Cismen 
3 

Bend-i mezkurun havz tarafınun kezalik seng-i mer
merden korkuluk taşları bir mikdar meyl itmiş oldı-

27 1 
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ğından üzerinde olan mermer pek çöplemelerinün(?) 
malıallerine tesviyesi : 

Devren 
His ab 
62 

Terbl 'an 
His ab 
77.5 
ıo  Fı 
775 Guruş 

Kadden 
Hisab 
ı ( . . . ) 6 

Bend-i mezkCırun dış tarafında mevcud paye mahal
lerinün etrafında seng-i küfekiden yüzlernelerinUn 
ba 'zı mahalleri şikest ve harab o ldığından feshi birle 
emsali misillü seng-i küfekiden etrafı tesviyeli timur 
zebane ve kurşun (silik) som yüzleme tecdidi :  
Devren Kadden Cismen 
ilis� ilis� Ad� 
6 ı 3 
40 Fı 
240 Guruş 

Dış tarafında mevcud kezalik seng-i mermerden kor
kuluğı bütün bütün mahallerinden çıkmış ve keraste 
ve mismar ile ariyet olarak bağlanmış aldığından ti
mur kined ve kurşun ile rabt olmarak ma'cunlı harc
la mahallerine vaz ' ı :  
TUlen 
Hisab 
1 3  
20 
270 

2 Parmak 
Fı 
Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 2  

B u  mahallde mevcud sedd divarları üzerinde mefruş 
kapak döşemeleri mahallerinden hareket itmiş oldı
ğından ref' birle halis harcıa malıallerine ferşi :  
Devren Arzen 
ilis� ilis� 
3 ı  ı 
s Fı 
ı ss Guruş 

Zikr olman sedd divarları tarafeynine horasanlı harc
la derz tecdidi : 
TUlen Kadden Tanslfen 
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Hisab Hisab 
30 1 .5 

Terbl 'an 
Hisab 
45 
3 Fı 
135 Guruş 

Kasr-ı hümayun ittisalinde vakı ' pa ye divannun bir 
mikdar mahalli münhedim olmış aldığından tuğla ve 
halis harcla memzuc vechi derzli üzeri seng kapak 
ferşle dlvar tecdldi : 
Kapağı 
Terbl'an 
His ab 
3 
40 Fı 
ı20 Guruş 

Tlılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6 ı ı 2  

Terbl'an 
His ab 
3 
60 Fı 
ı 80 Guruş 

Mahall-i mezkurda vakı ' diğer sedd dlvarun vechine 
horasanlı harcdan derz tecdldiyle sülüs derecesinün 
küfekiden noksan kapak tekmlli :  
Derz vaz' ı :  
Devren 
His ab 
20 

Kadden 

36 
ı 2  
ı9  

Terbl'an 
Hisab 

His ab 
2 
2 
2 
2 

200 2 ı Parmak 
.::;_3 __ Fı 
602.5 Guruş 

ı 8  Parmak 
00 Parmak 
00 Parmak 
ı5  Parmak 

(..Ve"����: �. � � ;;�'"'#'� ı:, .. � .. f .... ;.t �;� .. ,.V. �.) .. .  .,; .. . 
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Bend-i mezkurun şev paye divan önünde ve tarafey
ninde kain sulak mahallinde divan ba'zan telef ve 
ba'zan şikest olmış ve zemin-i şev döşemesinün 
derzleri fersude aldığından divar ve kapak ve döşe
me derzlerinün ta'mir ü tesviyesi : 
Döşemesinün derzleri tecdidi : 
Devren Arzen 
Hisab Hisab 
24 2.5 

Terbi'an 
His ab 
60 
3 Fi 
ı so Guruş 

Taş-ı cedid halis harcia tarafeyni derzli divar tecdidi : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
34 ı ı2  

Terbi'an 
His ab 
ı7  
30 Fi 
5 ıO Guruş 

Küfekiden kapağı: 
Devren Arzen 
Hisab Hisab 
30 ı 
40 Fi 
ı200 Guruş 

Cismen 
His ab 
3 

Mezkur bendün kapusı önünde lağm üzerinün som 
döşemesinün taşları mahallerinden hareket itmiş ol
dığından ref' olmarak halis harcia mahallerine ferşi :  

Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
7.5 7 2 ı  Parmak 

Terbi 'an 
Hisab 
ı Parmak 
5 Fi 
295 Guruş 
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Bu mahalle senf-i küfekiden vechi tesviyeli som dö
şeme tekmili :  
Terbi 'an 
His ab 
4.5  
40 Fı 
180 Guruş 

Mezkur bendün bir taraf koltuk divannun vasatı ka
barmış ve inhidama meyl itmiş aldığından fesh birle 
mevcud taşına noksan taş ilavesiyle halis harcia 
memzfic divar tecdidiyle mevcud mahallinün tarikı
na derzleri tecdidi : 
Divan: 
Devren 
His ab 
6 

Terbi 'an 
His ab 
22.5 
1 8  Fı 
405 Guruş 

Derzleri : 
Devren 
His ab 
25 

Terbi'an 
His ab 
50 
3 Fı 
1 50 Guruş 

Arz en 
His ab 
5 

Cismen 
Ad ed 
1 8  

Kadden 
Hisab 

Tansifen 

2 

Mevcud kapak döşemelerinün harcia malıallerine 
ferşiyle seng-i siyah kapak tekmi'li :  
Mevcud kapak ferşi :  
His ab 
20 
5 Fı 
100 Guruş 

C ed id kapak tekmili : 
Ti'ılani 
His ab 
1 2  

___ _s-.:, •. . .  1 
. . .... _.-�� !"-'--""'  
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25 Fi 
300 Guruş 

Lağm tahliyesi :  
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
240 ı 6 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
225 
8 Fi 
ı800 Guruş 

Ci s men 
Ad ed 
ı 8  

Acıelma nam mahall kurbında Dennekarı(?) nam 
mahallde vakı ' ana lağmun bir mikdar mahallin ün 
tarafeyn divar ve kapakları çökmiş ve ba'zı mahalle
ri münhedim almış ve lağmun derı1nı kum ve turab i
le memlu aldığından bacalar küşadı ve keraste ilc 
bağlanarak divar ve kapaklarınun tecdid ve tesviye
siyle lağmun tahliyesi :  
Kıta'at Beheri 
Aded Tı1len Arzen U mkan Tans1fen 

Hisab Hisab Hisab 
6 2 2 ı2 

Terbi 'an 
His ab 
288 
8.5 Fi 
2448 Guruş 

Divar ve kapaklarınun tecdidi :  
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
50 ı 1 .5 

Terbi 'an 
His ab 
75 
25 Fi 
ı 875 Guruş 

Maltabaca nam mahallde vakı ' lağmun kezalik deru
nı divar ve kapakları münhedim aldığından bacalar 
kUşadıyla divar ve kapaklarınun tecdidi ve ( . . .  ) ma
hallinün ( . . .  ) tahliyesiyle lağmun tanzimi :  



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Baca küşadı : 
Kıta'at 
Ad ed 

6 

Terbi'an 
His ab 
360 
20 Fı 
360082 Guruş 

Tı1len 
His ab 
2 

Beheri 
Arzen U mkan 
Hisab Hisab 
2 15  

Tansifen 

Noksan taş ilavesiyle kum kireç memzuc divar ve 
kapak tecdidi : 
Tı1len Arzen U mkan 
Hisab Hisab Hisab 
50 12  12  

Terbi'an 
His ab 
25 
25 Fı 
625 Guruş 

Lağm tahliyesi :  
Tı1len Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
240 ı ı 
8 Fı 
1920 Guruş 

Bir hissenün bağçesi derı1nından cereyan iden lağ
mun derı1nı memlu ve ba 'zan divarlarınun taşları dö
külmiş ve pare mahalleri açılmış aldığından bacalar. 
küşadıyla lağmun tahliyesi ve düşmiş olan taş ve a
çılmış olan pare mahallerinün ta'mir ü tesviyesi: 
Bacalar küşadı : 
Kıta'at 
Ade d 

l l  

Terbi'an 
His ab 
1 100 

82 7200 

Tı1len 
His ab 
2 

Beheri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 25 
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1 0  Fi 
ı ıooo Guruş 

Lağm tahliyesi : 
Tfilen Arzen Cismen 
Hisab Hisab Aded 
940 ı ı 

8 Fi 
7520 Guruş 

Düşmiş taşlarınun malıallerine vaz' ıyla pare mahal
lerinün noksan taş ilavesiyle doldırma ve tesviyesi : 
Baca küşadı : 
Kıta'at 
Ade d 

13  

Terb!'an 
Hisab 
ı404 
ıo  Fi 
ı4040 Guruş 

Tfilen 
Hisab 
2 

Beheri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 27 

D!varlarun pare mahalleri tesviyesi : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
440 ı 1 .5 

Terb!'an 
His ab 
660 
7 .5 Fi 
4950 Guruş 

Derbend nam mahallde Büyükdere ile Yeniköy sula
rı tefr!k ohnan mahallerün lağrn d!varları inhidama 
meyl itmiş ve lağmun derı1nı memh1 aldığından kapu 
bacaları küşadıyla d!varlarınun tecd!di ve lağmınun 
tahliyesi: 
Bacalar küşiidı: 
Kıta'at 
Ade d 

ı5  

Tlllen 
His ab 
2 

Beheri 
Arzen Umkan 
Hisab Hisab 
2 17 
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Terbi 'an 
His ab 
1020 
10 Fı 
10200 Guruş 

Lağm tahl iyesi :  
Tfılen Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
600 ı ı 

8 Fı 
4800 Guruş 

Noksan taş i lavesiyle kumh harcla memzuc divar 
tecdidiyle kezalik noksan kapak i lavesiyle kapu(?) 
tecdidi: 
Tülen Arzen 
Hi sa b Hi sa b 
60 1 2  
20 1 2  

Terbi 'an 
His ab 
60 
25 Fı 
1500 Guruş 

Kadden 
Hi sa b 
1 .5 
l .5 

Tarik-ı mezkurun Derbend nam malıal l  de vakı ' 
kargir kubbe ebniyesi üzerine seng-i s iyah kapağın
dan kuml ı  harçla men1Zuc kapak ferş ve birlım divar
ları vechine kumlı harcia derz ve reng-amiz badana 
talasıyla kubbesinün i 'marı : 
Üzerinün kapak döşemesi :  
Tülen Arzen 
Hisab Hisab 
4.5 4 

Terbi 'an 
His ab 
1 8  
25 Fı 
450 Guruş 

Derz ve badanası: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
1 6  3 .5  

279 
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Terbi'an 
His ab 
56 
3 Fi 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

168 Guruş 

Nısf nakliyye ve hammaliyyesi : 
4 1 82 Guruş 

27122/lf Yekun: 
87822.5 
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17822.5 Hammamcıbaşı 
ta' ahhüdine nazaran tenzili 
70000 Guruş 

Mardros Kalfa'nun 
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vech]-i emanet Su nezareti ma 'rifetiyle tesviyesi ve 
nezaret-i mezkure tarafından emsaline tevfikan tarh 
ve taksim olmdığı vechile mesarif-i mezkurenün o
tuz iki bin sekiz yüz yiğirmi dört guruş on üç [pare] 
bir akçesinün müşarun ileyha Valide Sultan ve on 
sekiz bin beş yüz seksen yedi guruş otuz üç pare bir 
akçesinün cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Ev
vel ve on sekiz bin beş yüz seksen yedi guruş otuz 
üç pare bir akçesinün dahi huld-aşiyan Sultan Mah
mud Han-ı Sani hazretleri evkaf-ı celileleri mahal
line masraf kabfıl [i] Ruznamçe'den derkenar alınmış 
olmasıyla muvafık-ı emr ü irade-i aliyye-i cenab-ı 
asaraneleri buyurıldığı halde ifa-yı muktezasınun 
savbına havalesi babında Evkaf-ı hümayOn nazırı 
atfıfetlü es-Seyyid Abdülhamid Ferid Efendi haz-
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retleri takrlr itmeleriyle mucebince icra-yı lcabına 
meclis-i valfılan kararıyla bi ' 1-istlzan irade-i seniyye 
müte 'allık ve şeref-sudur buyunlmağla hazinece lfa
yı muktezasma himmet eyleyeler diyü bin iki yüz 
seksen dört senesi Receb'ün yiğirmi birinci güni tan
hiyle sadır olan ferman-ı all mucebince iktizası Ruz
namçe'den lede' s-sual mezkur bend ve lağmlannun 
icra olman keşfi mucebince mesarifi olan yetmiş bin 
guruş tecavüz itmeyerek ber veeh-i emanet Su neza
reti ma 'rifetiyle ta ' ınir ü tesviyesine mü başereti havl 
Evkaf muhasebesine kayd ile sureti ve hitamında 
mesarif-i vakı 'ası evkiif-ı müşarun ileyhe masraf 
kaydı lcabına bakılmak ve keyfiyyet ma 'lum olmak 
üzre Ruznamçe'ye ilm ü haberinün i 'tası iktiza eyle
diği Ruznamçe'den derkenar olmarak ilm ü haber ya
zılmak ferman buyurılınağın kayd olınup ilm ü haber 
virilmeğle veeh-i meşruh üzre mübaşereti havl işbu 
suret virildi . 
84 

Fı 12 R sene [ 1 2] 85 [ 1  Ağustos 1 868] 

2712311 Turunçluk suyolunun tamirat masrafina 
dair. 

Terkin 
Diğer beyaz defterde muharrer olarak kayd alınmış
dur. 

Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri 
ve evkiif-ı saireye cari Turunçlı suyollannun haric ve 
dahil-i s urda vukü' bulacak mesarifinün bir kıt 'a 
mübaşeret sGretidür. 

Sene 1280 [ 1 8  Haziran 1 863-4 Haziran 1864] 

Tarlk-ı mezkurun menba' mahalli Güzelcekemer di
meğle ma 'rfif kemer-i mezkur önünden Çiço çiftliği 
karşusında bağa varıncaya kadar mefruş eski birerlik 
künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
200 
4 Fı 
800 Guruş 

281  

2712311 

���� � �--c...... , ..... \• 



282 V AKTF SU DEFTERLERi 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Zikr olman bağdan yatakbaşı mesleğine gelinceye 
kadar cebel hareketiyle mefrGş altı pulluk künkleri 
harab almış aldığından kadimi üzre künklerinün tec
didi : 
TUlen 
Hi sa b 
1000 
7 Fı 
7000 Guruş 

Çiço çiftl iği önünde vakı ' ana tarikın un bir mikdar 
mahalli münhedim almış aldığından mefrGş altı par
mak künklerinün tecdidi :  
TGlen 
Hi sa b 
20 

Künk 
so Ad ed 
15 Fı 
750 Guruş 

Ayvalıdere nam mahallde turab yoldan Çağlareslek'e 
varıncaya kadar kezfılik altı üzerine künklerinün 
ta 'miri : 
TGlen 
His ab 
200 
6 Fı 
1 1 0083 Guruş 

Hastahane civarında DavGd Paşa kışiası yolına taş-ı 
ced!d ma 'a kapak tesviyesiyle halis harcia memzuc 
ıskara inşfısıyla mefruş altı parmak künklerinün tec
didi : 
Iskara inşası :  
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
10 1 .5 

Terbi 'an 
His ab 
40 
30 Fı 
1200 Guruş 

83 1200 

Kadden 
His ab 
2.5 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Künki 
25 Aded 
1 5  Fı 
375 Guruş 

Gümüşsu yı nam mahallde vakı ' bağ derlımnda 
meslekden haricinde kain hendeğe varıncaya kadar 
kezalik altı parmak künklerinün tecdidi :  
TCılen 
His ab 
90 

Künkler 
225 Aded 
15  Fı 
3375 Guruş 

2712312 Aksaray 'daki VaZide Sultan çeşnıesının 
bozulan suyollarıızın tamirat nıasrafına dair. 

[Derkenar] Mukaddemce acı suyun cami ' - i  şerif 
derlinında hazineye icra olmmak üzre keşf olınmış i
se de hazine- i  mezkCıra acı [su] icra alınmayup ca
mi '- i  şerif-i mezkGrun kadim tatlı suyından icra oh
nur ve nıezkCır acı suyun do ğrıdan doğnya cami ' -i 
şerif kapusı tarilanda ma-i leziz çeşmelerinün hazi
neleri derGnından bon ile çeşmeleri84 virilmek üzre 
keşf olmağla şerh virildi. 

Aksaray'da kain devletlü ismetlü Valide Sultan aliy
yetü' ş-şan efendimUz hazretlerinün bu kerre müced
deden inşa-gerdeleri oian çeşmelere cari ma-i leziz i
le acı suyollarınun iktiza iden mesarifini mübeyyin 
pusılasıdur. 

Fı 2 1  Safer sene [ 1 2] 8 8  [ 1  1 Mayıs 1 87 1 ]  

Ma-i leziz çeşmesinün tarlkı olup cami ' -i şerif 
kapusı önünde kadim tarlkında[n] cami '-i şerif-i 
mezkCır derOnında terazGya kadar Hüsrev Ağa tara
fından müceddeden tesviye olınmış ise de terazG-yı 
mezkOrdan müceddeden inşa olınan çeşmeye kadar 
bi ' l-misaha müceddeden on sekiz numrolı Frenk 
borısı ferş ve tesviyes i :  
TCılen 
His ab 

84 çeşmelere 
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50 
4 Kı yy e Beher arşunı 
200 Kı yy e 
6 Fı 
ı200 Guruş 

Acı su çeşmenün tarlkı olup cami ' -i şerif köşesinde 
kadim tarikından müceddeden inşa olmacak acı çeş
meye gelinceye kadar bi' l-misaha yiğirmi dört num
rolı Frenk borısı ferş ve tesviyesi: 
Tfılen 
His ab 
75 
"'"5 __ Kıyye Beher arşunı 
375 Kıyye 
.:e.6 __ Fı 
2250 Guruş 

Nısf nakliyye ve hammaliyyesi : 
ı72 Guruş 

Yekfin: 
3622 Guruş 

2712411 Karfal 'da Soğanlık köyündeki Haseki 
Sultan çeşmesi suyollarının tamirat masrafina da-

Haseki Sultan çiftliği dimeğle ma'rfif Soğanlık kar
yesinde kain çeşmenün suyolları keyfiyyeti içün sa
dır buyurılan ferman-ı samilerine imtisalen taraf-ı a
cizaneden Eyyfib bölükbaşısı Mustafa Ağa ve Azab
lar suyolcısı Veli Ağa ve ralı-ı abi çavuşlarından Ali 
Halife irsaliyle ahaliden Saray-ı hümayun tulumba
cıbaşısı Mehmed Efendi ve Şükri Çavuş ve Mehmed 
Ağa ve Hacı Hüseyin Ağa vesaire hazır oldukları 
halde bi ' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirilerek mik
dar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i ev
vel defteridür. 

Fı ı ı Zi ' l-ka'de sene [ ı 2]88 [2ı Ocak ı 872] 

Gümüş pınarı nam mevkı 'da menba' mahalline taş-ı 
cedid halis harcile müceddeden ıskara inşası :  
Tfılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
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4 1 .5 
Terbi'an 
His ab 
6 
30 Fı 
1 80 Guruş 

ı 

Menba' -ı mezkürdan Ballıdere'de diğer inşa olmacak 
ıskaraya gelinceye kadar derünı kalaylı üzeri kır har
puştalı müceddeden Arnabud künki ferş ve tesviyesi: 
Tülani 
His ab 
1 045 

Künki 
261 2  Aded 
6 Fı 
15672 Guruş 

Zikr olman Ballıdere'ye taş-ı cedid halis harcile üzeri 
kapak ferşli müceddeden ıskara inşası :  
Tülen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6 3 3 

Terbi'an 
His ab 
54 
30 Fı 
1 620 Guruş 

Kapağı 
25 Aded 
1 0  Fı 
250 Guruş 

Iskara-i mezkürdan Mirahür-ı hazret-i şehriyari sa'a
detlü Halil Ağa hazretlerinün bağı derünında mesle
ğe kadar harab olmış Arnabud künklerinün eşkal-i 
sabık vechile tecdidi : 
Tülani 
His ab 
770 

Künki 
1 9 10 Aded 
6 Fı 
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1 1460 Guruş 
Meslek-i mezkı1rdan Hacı Veli Ağa bağı derı1mnda 
diğer mesleğe kadar Amabud künklerinün yarma 
hendek ile ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
1 60 
3 Fı 
480 Guruş 

Meslek-i mezkGrdan Hüseyin Ağa bağı derlımnda 
kumluk mesleğine kadar mefrGş olan Amabud künk
lerinün yarma hendek ile ta 'miri ve ziyade harabınun 
tecdidi :  
Ta'mir mahalli : 
TCılen 
His ab 
282 
3 Fı 
846 Guruş 

Tecdid mahalli : 
TGlen 
Hisab 
40 

Künki 
100 Aded 
6 Fı 
600 Guruş 

Müceddeden yatapa meslek inşası : 
Kıta 'at 
5 Aded 
50 Fı 
250 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
3 1 1 0 Guruş 

YekGn: 
342 1 8  
1 0 1 1 0  Ahali-i karye tarafından i 'ane alınarak tenzili 

lazım gelen: 
5000 Nakden i ' ta idecekleri 
2000 Hafriyye mesarifinden 
3 1 1 0 Nakliyye ve hammaliyyeden 
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ıoı ıo  Guruş 
24 1 08 
03 108 Veli Usta ta'ahhüdiyle tenzili 
2 1000 Guruş 

Sadır buyurılan ferman-ı samllerine bi ' l-imtisal mer
hum Haseki Sultan'un Kartal kazasına muzafe So
ğanlık karyesinde kain çeşmesi suyaHannun keşf ü 
mu 'ayenesiyçün meclis-i  acizanemüzden Azablar 
suyolcısı Veli Usta ve Eyyub bölükbaşısı Mustafa 
Ağa ve Çavuş-ı rah-ı abi Ali Halife irsaliyle ahali-i 
karyeden çend nefer kesan hazır oldukları halde bi ' l
mu 'ayene ol babda kaleme alınarak tanzim kılınan 
merbut bir kıt 'a  keşf-i evvel defterinde muharrer e
samisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbikan meclisce 
vaz '-ı  fiat alınarak hisab olındukda cem 'an mesarif-i 
tesviyesi gayr-i ez i ' ane-i ahali-i karye-i mezkur yi
ğirmi dört bin yüz sekiz guruşa baliğ aldığı anlaşıl
dukdan sonra nizamma tevfikan münakasası bi ' 1-icra 
üç bin yüz sekiz guruş noksanıyla yiğirmi bir bin gu-
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ruşda Veli Usta üzerinde takarrur iderek bundan 
noksanıyla talib-i diğeri bulınmadığından şerayıt-ı 
lazımeye rabt alınarak muma i leyh yedinden alınan 
kontarata senedi zikr alınan keşf-i evvel defteriyle 
beraber merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kılınmış 
ve tarik-ı mezkurdan mahall-i ahara su cari olmayup 
( . . .  ) Haseki Sultan vakfından bulınan çeşme-i mez- aJ-:J.v�p/ıb i-:':'.,ı_, •e,.:-.;� ttf.,_, ·�.ı> � ·- · -� - � · .....::- e,ı.,t; ... 

kureye cari ve münhasır olmağla ber mCıceb-i keşf *�'� '---�:.--�,....,!,· ,� ;/.. · -::; �._;,d;) ... ;..., • ...,..>' .. , ....._,_p 
iktizasınun icrası babında emr ü ferman hazret-i men ,,;;..>#.i:: � ·  e.J� "'Y- v'r-1 c';.Y0 •,....; cıi) M ,s ·_.,�..J.- • �-: ...u.: 
ı h" ' l  . . d" . --:,;'/;.J;,,..;_ ;;:, '/j ,./;p 1_.;,.- ,;};.J/..',;u':; \ ... ::,, ..:.: �..../ v..J �Y; •_._ı e u -emrun ur. . . . · . ,. . ,. ,, - . . - "' �;!-t-�h� ' :,V-' {r;....� ...,.._) f;� �,; ;, ,;., ; _, '  J_, •i.-Fı 29 Za sene [ 1 2] 88 ve fi 27 Kanun-ı sani sene · · · · · 

[ 1 2] 87 [8  Şubat 1 872] 

2712412 Beylerbeyi sarayı ile Ortacadde çeşmesi 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

Beğlerbeği saray-ı hümayfını verasında Fıstıklı di
meğle ma 'rCıf mevkı 'un Orta caddesinde vakı ' ma
halle çeşmesiyle saı·ay-ı hümayfına cari ma-i leziz ta
rikınun muhtik-ı ta 'mir bulınan mahalleri bi ' l-mu 'a
yene keşf [ü] misaha alınarak mikdar-ı mesarifini 
mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Ma-i mezkfırun menba 'ı İstavroz deresinde taş ocağı 
karşusında olup menba' -ı mezkfıra cebel hareket ide-



288 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞİF DEFfERİ 

rek rnefrı1ş olan Amabud künkleri külliyyen harab 
olup ma-i mezkı1r mecrasına cereyan itmeyüp el
yevm temamıyla telefe cari aldığından kaydı vechile 
kezalik ferş olmmak lazım gelse altmış arşun tı1lında 
iki arşun arzında ve beş arşun kaddinde müceddeden 
sedd divan inşası lazım geleceğinden münhedim 
mahalline beher tahtası otuz beş kıyyelik elvalıdan 
ma'mı11 üç üzerine kurşun borı ferş ve tesviyesi ve 
ba'zan Amabud künklerinün tecdidi : 
Künk mahalli :  
Tı1len 
His ab 
9 

Künki 
225 Ade d 
7 Fı 
1 575 Guruş 

Tı1len 
His ab 
60 

Bo n 
33 Ad ed 
1 25 Fı 
4 1 25 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden hanelere gelinceye kadar ka
dimen mefruş olan eski birer[lik] künkleri ta 'mir ü 
tecdide muhtac bulınmış aldığından kadimi vechile 
ziyade harabm un tecdidi ma 'ada malıallerin ün top 
çekme ta'miri : 
Tecdid mahalli: 
His ab 
770 
9 Fı "'------
1 632585 Guruş 

Ta'mir mahalli : 
His ab 
800 
2 Fı 
1 600 Guruş 

85 6930 
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Üçünci mesleğe mülhak katma lağmun tahliyesi:  
Tfılen 
His ab 
30 
5 Fı 
150 Guruş 

Iskara başından üçünci mesleğe kadar yatak mahal
linde mefrı1ş olan Arnabud künkleri harab aldığın
dan zebane malıallerine yedirme sarılarak tecdidi : 
Tı11en 
His ab 
7 

Künki 
175 Aded 
7 Fı 
1 225 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
2500 Guruş 

Yekı1n: 
27500 Guruş 

Sabık Ticaret veznedarlarından Feyzi Efendi hane
sinden nihayeti olan Çerkes Hasan Ağa hanesinün 
haricine kadar yüz elli arşundan ibaret olup bunun 
mefrı1ş olan eski birerlik künklerinün ca be ca ta 'mi
re muhtac olup ve mezkı1r hanelerün senedli suları 
olmadığı halde mezkı1r künkleri delüp su almakda 
olduklanndan tarik-ı mezkurun harab ve bunun tut-
kun olmasına ve taharetine man i '  o ldığından küşad 
olman mahallerün sedd ü bendiyle beraber mezkı1r 
künklerün ca be ca ta 'miri : 
S emen 
1 000 Guruş 

Zikr olınan Çerkes Hasan Ağa'nun hanesi haricinden 

nnun ziyade harab aldığından Frenk borısıyla tecdi
di: 
Tı1len 
His ab 
45 

289 
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__:_4 __ Fi 
1 80 Guruş 
=6 __ Fi 
1 080 Guruş 

Zikr olınan çeşme mesleğinden yatakbaşı mesleğine 
gelinceye kadar yatak mahallinde mefrCış olan dört 
üzerine kurşun borılan ta 'ınir ü tecdlde muhtac bu
lınmış ol dığından ziyade harabınun tecdldi ma 'ada 
mahalleri n ün yarma hendek ile ta 'ml ri : 
Dört üzerine bon çapında Frenk borısı ferşi : 
TUlen 
Hisab 
1 20 
6 Ade d 
720 
6 Fi 
4320 Guruş 

Ta 'mlr mahall i :  
TUlen 
Hisab 
1 20 
8 Fi 
960 Guruş 

FersGde olmacak kaldırım tesviyesi :  
TUlen 
His ab 
70 
ı Fi 
70 Guruş 

Nakliyye ve hammfHiyyesi : 
743 Guruş 

Yekün: 
8 173 
0602 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atık kurşun 
bahası Kıyye 301  Fi 2 
757 1 Guruş 

Derlımndan cereyan iden hanelerün mikdar ve ma
halleri : 

Ticaret veznedan sabık Feyzl Efendi hanesi numro 
aded:28 
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Gümrük kerebesinden Ragıb Beğ hanesi numro 
aded:26 
Maltacı Yusuf Ağa hanesi nurnro aded:24 
Sa ' adetlü Reşld Paşa konağı nurnro aded:7 
Şehsene(?) Hanım hanesi numro aded:22 
Çerkes Hasan Ağa hanesi numro aded:5  

Mezkı1r suyolları kadim ve hanelerün muhdes oldığı 
anlaşılmış ise de zernan mürtir itmiş aldığından ta
ıik-ı mezkGrun haneler tahtında malıall ihrac olma
rak tarik-ı caddeye nakli mat!Gb-ı all buyurıldığı hill
de mesarif-i va kı ' ası : 

29500 Üç üzerine kurşun borı Aded 266 Fl 1 25 
0 1 360 MevcGd borılannun ta 'm!ri Hisab 1 70 Fl 8 
001 50 Kaldırım tesviyesi Hisab 1 5 0  Fl 1 
3 10 1 0  Guruş 

Zikr olınan Fıstıklıçeşme'nün tarih taşı olmayup fa
kat cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı San! efen
dimüz hazretlerinün hazinedar ustasınun yiğirmi beş 
sene mukaddem Molla Kadın ve inşa i tdirilmiş oldı
ğı haber virilmiş idüği : 

Yekı1n: 
27500 
0757 1 
3507 1 Guruş 

Beğlerbeği saı·ay-ı hümayGnı zahrında Fıstıklı di
meğle ma 'rı1f mevkı 'un Orta caddesinde vakı ' bir a
ded ve86 çeşme ile saray-ı hümayı1na cari ma-i lezlzün 
keyfiyyeti içün me'mGr-ı mahsusa irsaliyle bi ' l-mu
'ayene ma-i mezkı1run menba 'ı İstavroz deresinde o
lup menba '-ı mezkGrun cebel eteğinde bulındı ğından 
cebel-i mezkGrun altmış arşun mahalli hareket it
meğle mefrGş olan künkleri küll iyyen harab olarak 
haylice vakitden berü ilerüye bir katre su cereyan it
meyüp mu ' attalen kalmış ve işbu münhedim mahalle 
kad!mi vechile künk ferş olmmak lazım geleceği alt
mış arşun tGl ve iki arşun arz ve beş arşun kaddinde 
altı yüz arşun terb[l] ' inde kum ve kireç harcia menı
zilc dlvar inşası lazım gelüp ve bu i se on beş bin gu
ruş masrafa mütevakkıf olacağından d!var inşasın
dan sarf-ı nazarla zikr olınan altmış arşun mahalline 

86 "ve" fazladır. 

29 1 
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üç üzerine otuz üç aded kurşun borı vaz ' ıyla ve men
ba'-ı mezkfırdan tarik-ı mezkfırun üzerine inşa alı
nan hanelerün üst başına varıncaya değin başka ve 
mezkfır haneler derfınlarıyla beraber çeşme ve saray
ı hümayfına mahsus olan yatakbaşı mesleğine varın
caya kadar müşrif-i harab olan mahallerinün tecdidi 
ve ma 'ada mahallerinün ta 'miri kaleme alınarak ol 
babda tanzim kılınan merbfıt bir kıt ' a  keşf-i evvel 
defterinde muharrer esamisi zirlerine rayic-i vakt ü 
hale tatbikan meclisce vaz ' -ı fiat o lınarak his ab olın
dukda kadim tarikınun cem 'an mesarif-i tesviyesi o
tuz beş bin yetmiş bir guruşa reside olmış ve tarik-ı 
mezkfırun kadim olup ve mezkfır hanelerün muhdes 
oldığı bedihi ise de her nasılsa tarik-ı mezkfır merbfı
tan takdim kılınan pusıla mantfıkınca altı bab hanele
rün derlinında kalmış ve halbuki hane-i mezkfır mu
tasarrıflarınun senedli suyı olmayup her birerleri 
künkleri delüp su almakda olduklarına ve ma-i mez
kfırun mevsim-i sayfda üç dört masuradan ibaret bu
lındığına mebni mahzfır ve mazarratdan salim olma
yacağı der-kar idüğinden tarik-ı mezkfırun haneler 
tahtında ihrac ile tarik-ı caddeye nakli husfısı dahi 
misaha olmarak mesarif-i vakı ' ası tahmin olındukda 
otuz bir bin on guruşa mütevakkıf olup bunun kadim 
tarikı mesarifine ilave olmdığı halde mesarif-i mer
kılmenün yekfını altmış altı bin seksen bir guruşa ba
liğ olacağı inde'l-keşf nümayan olmış ve emaneten 
tesviye olınur ise beş altı bin guruş noksanıyla vücu
da geleceği me' mfıl ve bu cihetle haneler tahtında 
ihrac alınmayup da kadim tarikından ber mfıceb-i 
keşf otuz beş bin bu kadar guruş masrafla tesviyesi 
muvafık-ı irade-i aliyye buyurılur ise mezkfır hane
ler derlinında tarikun ta 'miri sırasında küşad o lınan 
mahallerinün sedd ü bend itdirilmesi ve ba 'de-ma ta
rik-ı mezkfıra vaz ' -ı yed olmmaması husfısınun baş
ka başka hane ashabına saray-ı hümayfın canib-i ali
sinden emr ü tesbit(?) buyurılınası lazım geleceği 
muhat-ı ilm-i ali-i cenab-ı nezaret-penahileri buyu
rıldukda ol babda ve her halde emr ü ferman hazret-i 
men lehü'l-emründür. 

Fı 29 Za sene [ 12]88  ve fi 27 Kanun-ı sani sene 
[ 1 2] 87 [8 Şubat 1 872] 

2712511 Kaptan Çelebi Hasan Paşa çeşmesi suyol
larının tamirat masrafına dair. 
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Kapudan-ı esbak Çelebi Hasan Paşa vakfından çeş-
me suyailannun keyfiyyeti içün me'mfir-ı mahsusa 
irsaliyle suyolcısı hazır aldığı halde bi' l-mu 'ayene 
yapılmış ve yapılacak mahalleri keşf ü misaha itdi
rildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkım kılı
nan keşf-i evvel defteridür. 
Fi 5 Ca sene [ 1 2]87 [2 Ağustos 1 870] ve fi 22 Tem

muz sene [ 1 2] 86 [3 Ağustos 1 870] 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi olan Müsellem 'i- -".,..V-�/ �_.:, 
caddesinde kain ana mesleğinden iskele başında mü- . . . <·��·;�_:::;:_�"'ı:._.ı.... 
ced�eden inşa o lınacak çeşmeye gelinceye kadar altı .J---��?'tt'f};:;f .ft.t.f��:: 
üzerıne kurşun borı ferş alınmış ve olmacak mahal- .,_ �_.,_::':-'{'-� "..·) .':''=' � � ı:.�:...v"..b v\;..c:_.ıı.ı. ',.,.J0\ (#, w ç!,_ � 
leri : 

· -
·� �  

Tesviye olman 
Mahalleri 
Tfilani 
Hisab 
000 

097 

000 

094 

000 

1 9 1  

223 

Tesviye alınmayan 
Mahalleri 
Tfilani 
Hi sa b 
1 3 6  

000 

1 27 

Ana esleğinden Bali 
Paşa caddesinde ikinci 
mesleğe kadar 
İkinci meslekden Çif
tekassablar'a kadar 
Mezkfir Çiftekassab
lar'dan İbrahim Ağa'
nun kahvesi kapusına 
kadar 

000 İbrahim Ağa'nun kahve
si derunıyla hazine-i aba 
kadar 

095 Hazine-i abdan kömürci 
mağazası ittisaline kadar 

358 
000 Kömürci mağazası it

tisalinden iskele başında 
inşa alınacak mahalle 
kadar 

358 

Borı Borı 
1 22.5 Aded 1 96 Aded 
55 Fi 55 Fi 
6737.5 Guruş 1 0780 Guruş 
0350 Hazine ta'miri 002 1 0  Fersude olacak kaldı-

rım tesviyesi Tfilen 
hisab 200 Fi ı 

. . --�}.- -_ y....J;!}�Y(�.Iv-'f'�'._,.;;_ . .  , • •  

;c . .  -� ..... �· ...:.; , . . . t, ( �..r.u <;..-;- ._..._w \ , ,.., --- -_ \...C:. \<-'-
�;; ...ı.:w ,.t; ;.,  ��X' ... ': 
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7087.5 

0708 .5 Nakliyyesi 
7796 
0736 Münakasa 
vechile 

tenzil i 
7060 Guruş 

Yekün: 
1 8000 Guruş 

Yekün: 

00040 İnşa olmacak çeşmeye 
maslak balıası 
1 1 02 Nakliyyesi 
1212287 
01 182 Münftkasa 

tenilli 
1 0940 Guruş 

vechile 

7060 Bend-i evvelde muharrer gayr-i ez münakasa 
tesviye olman mahaller mesarifi 

1 0940 Bend-i sanide muhaner gayr-i ez münakasa 
bundan sonra tesviye kıl ınacak mahaller 
mesarifi 

1 8000 Guruş 

27/25/lb Mezkur suyailannun on dokuz bin sekiz yüz doksan 
�·��.-; ·-�_, ..V.s-�..f. 2,,_._:,;., ;--� -e. ;....<> .., , {:A ...c üç buçuk guruş masrafla vücuda geleceği fi 24 Ra 
t�-�)I'"..J '"':'�":"'_.:. !J � .-�!..>_,..:../ .... p·:...,y.,·. ::_.:ı;�':.ıJ-.. sene [ 1 2] 84 tarihiyle nezaret-i aciziden yazılan i ' -(t"',.._,'-".tJ ND .t, �.�· ;......J--__, �_y ..... ,.r_;.., · ·  ; . . . . . . .  • � . . . . . . . � · .Jo� , .  · , .., · · . . :.� · , · . �. . . .  "'":-»..-: ,.., .... wf�.� ...; , ""->'"'' larnda gosterılmış ıse de muahharan mutevellısı celb -.,., ,�"' '"'-' <->" ...,AJ.., ' :.l ' ı. / "�e)v. . . · �  . . . . .e:��;.;�.�"':!��.,.,;;:.. : '..v. �.·;'..J-'.' · . .  .� ·.�--:- �-:' � ;f�J ile lede' l-istifsar vakı ' olan ifadesine göre mezkür . . . , . ( • . • . • "- tıJ'.J � J  ı .-.-,_.ı.� ., ... , � ll ' � . f d ı b' ..... .�,.... ,.»..y.� �.-:,·.y...,,...:;.,..ı_, :..>_;..._.ı' � .:.f , , ;. ._, .. L , ,., . · .. ,. yo arınun ta mırıyçün tara ın an suyo cı sına on ın 

• . . •  
.. "" , � .... ,.) .. � c-',1 ,....-- :-.-.,...,ts, ""'� ""� ..-;..":'�...- � .. ����"� �":'....,"':' �' � � "".-.:...<.. ... '·' ';� � '  � guruş virilmiş o ldığı ve bu akçe temamiyle yollara �:;;.:{ �:::_-:;,;� -;-'j'f � ;.;;.P �� �� ... !4>�:; ... (..; .' sarf alınmış ınıdur alındığı halde henüz ta 'miratı i cra 

�..,.,;.x,..:.,/ .:.-.�..e,;;.c,· �-:�.O.:: '"':"'! . ...ı: �,., .v-:c- �.\..:' ::�:� olınmamış ne kadar mahall vardur ve kaç guruş mas
�:.ı; �� ... e;...."·�;.i �: � .. · .::;;:.Y�rve.:�y.t_'�.t: ' ;!ı;--',;;.:,(. rafla vücuda gelür mütevelll-i vakf ve ahall-i mahal-<>;..,/Jil) wl .. · "'!-' .X-"' '"" ı :- ._, t.\-,t. ...,_,, � � . . , _ J,;,;..} ·� � .-....ı� � �--� '."':"' :t.:J:-,.y.,.;, , · ..,�,;_, , ...<i,;�._,,.. leden ıcab ıdenler celb olmarak bı t-tahkık alınacak ·.-v,�{;;/:;:.J�:-:� .. ......1" cı� ·�p � "'

.
:.: �.:.; ... � ..... : ..... . j; ma' lumatun tekrar nezaret-i aciziden i 'lam olmması 

,.W/ .; ,;:·C:::'' i-�7_� :�.�-i:x.. ""'"' '.--:? J.� ·tl:-' -'t!"' Varidat derkenarında gösterilmiş ol dığından mahall-v • ............ ...... ..ı. �  ı.... .., _,., � . ,  :J •  . 
ı.';)>coJ: o r>J-.  · ;-" , )J '":'· ·-� • � .eJ.> ,.a> -:--: .. ;.Jo/ ;..:J- 1: i mezkura ve88 meclis-i acizanemüzden Süleyman A-·e. ,<.., r"•-.,:::-<.0 y ,,_ "(..U ,.,C/ ..1..1 ' ·B-<- {� , u.- -e-o ,  "/ 

· · • · uv <?,.- ğa ve rah-ı abi çavüşlarından Ali Halife irsaliyle su-
yolcıları hazır olduklan halde bi ' l-mu 'ayene bundan 
akdem ve bundan sonra ve89 yapılacak mahalleri ka
leme alınarak tanzim kılınan merbut bir kıt 'a keşf-i 
evvel defterinde muhaner esamisi zirlerine fiat-ı 
sabıkaları vaz ' o lınarak his ab olındukda cem' an 
mesarif-i tesviyesi on dokuz bin dokuz yüz on sekiz 
guruşa baliğ olacağı anlaşıldukda nizamma tevfikan 
münakasası bi ' l-icra bin dokuz yüz on sekiz guruş 

87 1 2 1 32 
88 "ve" fazladır. 
89 "ve" fazladır. 
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noksanıyla on sekiz bin guruşda Bali Paşa suyolcısı 
Hacı Ömer Usta üzerinde takarrur iderek daha nok
sanıyla yapınağa talib-i aharı bulınmamış aldığından 
ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi muma ileyh tara
fından alınan kontorato senedi zikr olınan keşf defte
riyle beraber merbutan takdim-i pişgah-ı samileri kı
lınmış ve defter-i mezkurun zir-i yekunında gösteril
diği vechile meblağ-ı mesarif-i mezbur on sekiz bin 
guruşınun gayr-i ez münakasa yedi bin altmış guruşa 
yapılan mahaller ve on bin dokuz yüz kırk guruşa 
kezalik gayr-i ez münakasa bundan sonra yapılacak 
mahaller mesarifi olmağla ber muceb-i keşf iktizası
nun icrası babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Fi 5 Ca sene [ 1 2] 87 [2 Ağustos 1 870] ve fi 22 Tem
muz sene [ 1 2] 8 6  [3 Ağustos 1 870] 

27/2611 Tophane 'deki N us retiye camii suyolunun 
tamirat masrafina dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Tophane-i amirede ka
in cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe se
rahu hazretlerinün Nusret nam cami ' -i şerifi suyolla
rınun keşfi hususına dair sactır buyurılan ferman-ı sa
milerine bi' l-imtisal meclis-i acizanemüzden Heki
mağlı Ali Paşa suyolcısı Ali Usta irsaliyle vakf-ı , . : n • . . . 

.. A · ı h h d ı hA Id - hAl r.�.., ,. - e-.Q,LJ .. ..  ..> _.,f; eıı..... muşarun ı ey a erne ve suyo cısı azır o ıgı a - ,/;_,;";/(.:i��·""""-: ,;P;J.ı.-
de bi' l-mu 'ayene harab olup bi ' t-tab ' bozılan ve tes- �� ,.,...;-.,; �� �.�· ........ � .  
viye-i tarikdan dolayı münhedim ve mesdud olan � 
mahallerini mübeyyin tanzim kılınan keşf-i evvel � �;._ 
d f  

. � .. 
e ten . o ... . .  

Tarik-ı mezkurun bi ' t-tab ' bozılarak vakf-ı müşarunı 
ileyh canibinden i ' tası lazım gelen mesanfatı : 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi olan Defterdar 
yokuşında vakı ' Beğlik furunı divan ittisalinde kebir 
ana mesleği tarik-ı cadde ortasında kalmış aldığın

� ... ..:, ·J�)��ct:""" b� : ..,:;� 
---�-! '!.-: _._,.::; 

dan tarik-ı mezkurun divar tarafına nakliyle tesviye- �,;J· .:ıı:.-.v.r....,.n eJ!� ... � 
sinden dolayı müceddeden eski birerlik künk ferşi : 

· 

::� -:� .... �; 
Tfılen 
His ab 
1 2  

Künki 
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30 Aded 
1 0  Fi 
300 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan Dökümhane zahrında kain ya
takbaşı mesleğine gelinceye kadar mevkı 'ı ikti
zasınca beher tahtası otuzar kıyyelik elvahdan ma '
mfil beş üzerine kurşun borı tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
1 24 

B on 
68 Aded 
75 Fi 
5 100 Guruş 

Mezkfir yatakbaşı mesleğinden imam meşrutası olan 
hane köşesine gelinceye kadar nizarnı üzre i 'mal 
olman beş üzerine kurşun borı tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
70 
35 Cami '-i şerif derGnından su hazinesine kadar 
1 05 

B on 
57 Aded 
60 Fi 
3320 Guruş 

Helalar üzerinde sebil hazinesine kadar altı üzerine 
kurşun borı tecdidi :  
Tfilen 
His ab 
20 

B on 
l l  Ade d 
55 Fi 
605 Guruş 

Hazine-i mezkGrdan mahfil-i hümayfin tarikinun 
lamba mahalline altı üzerine kurşun borı tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
20 
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B on 
l l  Aded 
55 Fi 
605 Guruş 

Maslaklarun ve helalarun delaşma malıallerine altı 
üzerine kurşun borı tecd!di : 
Tfilen 
His ab 
69 

B on 
35 Aded 
55 Fi 
1925 Guruş 

Şadurvan ve sıra masıaklarınun kad!mi vechile pi
rinçden ma'mfil ma'a kined tecd!di: 

Harab lülesi vaz 'ı :  
2 Aded 

2 Kıyye 
25 Fi 
50 Guruş 

Mezkfir belalara tokmak başlı maslak tecd!di : 
12  Aded 
15  Fi 
180 Guruş 

Bir arşun çam çarşfi künki taş tekne ma'a timur ka
pak vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
100 Guruş 

Cami ' -i şerif-i mezkfirun kışla derlımndan cari olan 
ma-i telhün mevcfid lağmı derlım kum ve çamur ile 
memlfi aldığından tahliye ve tath!ri : 
Tfilen 
Hisab 
150 
.:::..5 __ Fi. 
750 Guruş 

. .;f,.lcJ'.f .... ,j"" �.ll' ,..t,· 
�;, �z. -'--' • 
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Lağm-ı mezkfir derlımnda mefrfiş olan Arnabud 
künkleri harab oldığından kadimi vechile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
ı35  

Künki 
338 Aded 
5 Fı 
ı 690 Guruş 

Hazineden tarik-ı caddeye gelinceye değin beş üze
rine kurşun borı tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
40 

B on 
22 Aded 
60 Fı 
1320 Guruş 

Bir aded mermer taş tekne ma ' a timur kapak ve kilid 
ve taş çarçfibe tanzimi mesarifi : 
S emen 
250 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarınun tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
206 
ı Fı 
206 Guruş 

Nakliyyesi :  
ı 7ı2 Guruş 

Yekfin: 
ı 8833 
Oı400 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

bahası Kıyye 700 Fı 2 
ı 7433 Guruş 

Tesviye-i tarikdan dolayı münhedim ve mesdfid olan 
mahaller mesarifi olup Tophane-i amire canibinden 
i ' tası lazım gelen mesarifi : 
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Balada zikr olınan imam meşrutası olan hane köşe
sinden cami ' -i şerif derı1nına gelinceye kadar bu ma
hallün yiğirmi beş arşun mikdan yatağı aldığından 
kezalik beher tahtası otuzar kıyyelik elvalıdan ma'
mı11 beş üzerine kurşun borı tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
1 80 

B on 
99 Aded 
75 Fı 
542Y0 Guruş 

Mahfil-i hümayı1n tarikına beher tahtası yiğirmi be
şer kıyyelik elvalıdan ma 'mı11 altı üzerine kurşun bo
rı tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
90 

Bo n 
49 Ade d 
60 Fı 
2940 Guruş 

Kışla derı1nında meslekden cami ' -i şerif divarına ge
linceye kadar zikr olman ma-i cari borı bozılmış ol
dığından beş üzerine kurşun borı tecdidi : 
Tı11en 
His ab 
70 

B on 
3 8  Ade d 
60 Fı 
2280 Guruş 

Fersı1de olacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tı1len 
His ab 
205 
ı Fı 
205 Guruş 

90 7425 
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N akl i yy e ve hammali yyesi : 
1085 Guruş 

Yekün: 
1 1935 

Yekün: 
29368 
02797 Taksim bölükbaşısı All Ağa'nun ta 'ahhüdiyle 

tenzili 
2657 1 Guruş 

Bend-i evvelde muharrer vakf-ı müşarun ileyh cani
binden i 'tası lazım gelen mesarifatı: 
1 572 1 Guruş 
Bend-i sanide muharrer Tophane-i amire canibinden 
i 'tası lazım gelen mesarifatı: 
10850 Guruş 

27126/ld işbu defter natık oldığı üzre tarlk-ı mezkfirun cem'an -?.i''a_',f.- .... �;..; ı� c;.;. ..i! � � � /• . mesarif-i tesviyesi gayr-i ez tenzilat yiğirmi altı bin �ı'Xt�-r: ��· �� ·tı:.-_,�-;;ı": � .. ,'�..J".'� ;;� ..ı:-·beş yüz yetmiş bir guruşa baliğ olacağı anlaşılmış ve 
�)u�.,;:, .. ;J·"-f', �. ı.a; .. ,:UJ., ':� .[:<ı:::<P_='-!":� meblağ-ı mesarif-i mezkfirun zir-i yekün cenah[ın]da 

· • � "" �.J(�.P(t<U ı .... .;.ı. ;� .. �..:ı:t'·..," ''Y': gösterildiği vechile on beş bin yedi yüz yiğirmi bir 
�c.�<! �"'\::::..J,.P�..; ... � guruşa vakf-ı müşarun ileyh canibinden ve on bin 

... � .. _, sekiz yüz elli guruşı dahi Tophane-i amire canibin
den i ' tası lazım geleceği rehin-i ilm-i samileri buyu
rıldukda ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü ' l
emründür. 

Fı 15  Ca sene [ 1 2] 85 [3 Eylül 1 868] ve fi 2 1  Ağus
27/26!2a � .... f .... ; ......... y. • .)'� , �  . 
t!:JI .. ı.s 'c;v �.;J� •. • · : . . ... ı. .,. � cıc,.... o/ ': . .. . ,....,._..,.V ·�� .... � - ,.,.., "' .  

tos sene [ 1 2] 84 [2 Eylül 1 868] 

(!..�_!;, &_ " ı  •
•

• '-:-w- ,..,;1' 1� . .  : • ..J - '  ....... , .. ·1--:-•. :�,(.-=ç ..... eJ�V.-i.·,.p· ;.__; · �· · ,.;. ı{ �,; A> ' ...-. 27/26/2 Kırkçeşme suyunun Sulukule kolundaki 
�-��� 

• 

"-;::' -�1-: ·��..Ai.!. "':".-':'....,. ana lağımının bozulan kısımlarının tamirat masra-- �.- , ,..... "' -_,.J ..J J ""-' . •  • • 
t :\\�Kı · " ... ı..> & � fına dair. 

\. �-�_ı;_-·f):J\/�� eı..:.:ı�·� ;,· . . . . . t' Derun-ı istid 'ada muharrer cennet-mekan Sultan Sü-t:r:-.'-� )ct."l L-' '-'..J "'-' ""'\.-..,.ı 4t !,..)..,., "' A • • • • " • 

� . 

.. 

.
�

·\. 

�

-:=
, 

- � �· ... ...cı·�� ..:: leyman Han hazretlerınun ıhya-gerdesı olan Kırkçeş-
� ·n .... ).;iu!;.�.;J:.t•.J.-W ,:,.ır .;..,;; , ı.ı.... tt� me suyınun Sulıkulle kolında kain ana lağmınun 

.:..:<,vi_

·

· . _...c;., �lj •--'w �z;j' � �J-! keyfiyyeti i çü n meclis-i acizanemüzden Aza b lar su-
• , "".1-" �.V,v, . .  o.J..- � ..:.._J,t!_..; ı V lA A�  T ı ı RA 'f u . �_; ;.ı·, L..Jvf,A·;p·:: -:. � "-' . � ... ;ı:: yo cısı e ı ga ve urunç ı suyo cısı aı s ta ır-

. .  ı .  "� .t: ..... ;; \. • • saliyle suyolcısı hazır oldığı halde bi ' l-mu 'ayene 
�---t;:- --:....:...:... keşf ü misaha itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübey-

�: · 
" �� yin terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. ·�1 '1:. .......... "' " ·  �--» "\"i':::� � -;:z-..:· 
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Kiçeler civarında bostan derünında vakı ' salma ana 
lağmınun sakat malıallerine lökün ile tesviyesi: 
TOlen 
His ab 
300 
7 Fı 
2 1 00 Guruş 

Kiçeler civarında vakı ' baş meslekde Hüsrev Paşa 
köşesinde kain Çilingirler önüne gelinceye kadar ana 
lağmınun derünında mefrüş olan altı parmak künkle
rinün ziyade harab olup ve lağmınun dik oldığı ci
hetle kadim künkinün cüz'i ma 'dünında91 olarak fes
hiyle yedirme sarılarak paşa künki tecdidi m[a] ' ada 
mahallerün ta' mi ri: 

Tecdid mahalli 
TOlani 
His ab 
000 

400 

000 
000 
400 

Künki 
1000 Aded 
1 5  Fı 
1 5000 Guruş 

Ta'rnir mahalli 
TOlen 
His ab 
300 Baş meslekden Akşam

seddin92 mahallesinde 
Furun zokağı başına 
kadar 

000 Furun zokağı başından 
Hacı İlyas Mecidli zo
kağına kadar 

000 
1 50 
450 
1 0  Fı 
4500 Guruş 

Lağm-ı mezkürun tahliyesi: 
His ab 
4000 
8 Fı 
3200 Guruş 

91 miidGnında 

92 Akşemseddin 
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Mezkfir çilingir dükkanı önünden Sarıgez'de vakı ' 
baş mesleğe kadar mefrfiş paşa künklerinün yarma 
hendek ile ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
60 
.o<.6 __ Fı 
360 Guruş 

Baş meslekden Sarıgüzel çeşmesine kadar altı pulluk 
künklerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
45 
4 Fı 
1 80 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun ittisalinde kain sıra abctest mas
laklarına mahsus altı üzerine borı tecdidi : 
Bo rı 
3 Aded 
55 Fı 
1 65 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun zahrında kain bir aded kebir ya
tapa mesleğinün halis harcile tecdidi mesarifi : 
S emen 
1 50 Guruş 

S emen 
300 

1 50 

450 

Doğramacı önünde kain bacanun ağzına mü
ceddeden bir buçuk arşun çam çarşfi taş çer
çube ve timur kapak ma'a kilid vaz ' ı  
Sarıgüzel baş mesleğine müceddeden timur 
kapak ve kilid tanzimi mesanfi 
Guruş 

Eski Ali Paşa hammamınun külhan derlinında mez
kfir bacanun mazarratından dolayı harnmam-ı mez
kfirun taksim mahalli içün ana lağmı üzerine müced
deden iki arşun tfil ve arzında ve sekiz arşun urokın
da taş-ı cedid harcia bir aded örili baca inşasıyla ba
ca-i mezkfirun üzerine bir buçuk arşun çam çarşfi 
çerçube ve timur kapak ma 'a kilid tanzimi mesfuifi : 
S emen 
1500 Guruş 
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Paşa künki tecdid olmacak mahallinde lağmınun bir 
taraf divan kavşamış aldığından noksan taş ilavesiy
le baca küşadıyla inşası :  
Tfilen 
His ab 
30 
25 Fi 
750 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
150 
ı Fi 
150 Guruş 

Bacası kereste rabtı : 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 2 8 

Terbi'an 
His ab 
64 
_,_1 0"'---_.Fi 
640 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
2914 Guruş 

Yekfin: 
32059 
02559 Aksaraylı Ahmed Usta ta'ahhüdiyle tenzili 
29500 Guruş 

Ber mantilk-ı derkenar lağm-ı mezkfirun keyfiyyeti 
içün meclis-i acizanemüzden Azablar suyolcısı Veli 
U s ta irsaliyle suyolcısı hazır o ldığı halde lağm-ı 
mezkfirun derfinına girilüp mu 'ayene itdirildükde 
fi ' l-hakika harab olup ta 'mir ü tecdide muhtac bulın
dığı aniaşılup ol babda kaleme alınarak tanzim kılı- l 
nan merbfit bir kıt 'a  keşf-i evvel defterinde muharrer 
esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbikan meclis
ce vaz '-ı fiat olmarak hisab olındukda cem'an mesa
rif.-i tesviyesi otuz iki bin elli dokuz guruşa baliğ o
lacağı anlaşıldukdan sonra nizamma tevfikan müna
kasası bi' l-icra iki bin beş yüz elli dokuz guruş 
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noksanıyla yiğirmi dokuz bin beş yüz guruşda Aksa
ray suyolcısı Ahmed Usta üzerinde takarrur iderek 
daha noksanıyla yapınağa talib-i aharı bulınmadığın
dan ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi mfima ileyh 
yedinden alınan kontarata senedi zikr alınan keşf-i 
evvel defteriyle beraber merbfitan takdim-i pişgah-ı 
all-i cenab-ı asafaneleri kılınmış ve diğer merbfit 
mukaseme defteri natık aldığı üzre meblağ-ı 
mesarif-i mezkfir tarlk-ı mezkfirdan cari olan 
mahallerün masuralarına göre tevzi' u taksim 
olındukda beher masuraya yedi yüz iki guruş on beş 
[pare] bir akçe hisse isabet idüp ve bu takdirce 
meblağ-ı mesarif-i mezkfir yiğirmi dokuz bin beş 
yüz guruşun defter-i mezkfirun zir-i yekfin cenahın
da gösterildiği vechile on sekiz bin iki yüz altmış bir 
guruş otuz dört paresi vakfiarına cari ma-i leziz içün 
Evkaf-ı hümayfin hazine-i eelllesinden ve on bir bin 
iki yüz otuz sekiz guruş elli paresi dahi ashabı tara
fından i 'tası lazım geleceği anlaşılmış ise de bu 
vechile tesviyesi mütevakkıf-ı re' y-i all-i cenab-ı 
nezaret-penahlleri olmağla ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 
Fi 26 Za sene [ 12]86 [27 Şubat 1 870] ve fi 16  Şubat 

sene [ 1 2]85 [28 Şubat 1 870] 

2712711 Boğaziçi 'nde İncirköy 'deki Safiye Sultan 
çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

DerOn-ı arz-ı halde muharrer merhfime Safiyye Sul
tan hazretlerinün Boğaziçi'nde İncir karyesinde ihya
gerdeleri olan çeşmeleri suyollarınun keşf ü mu'aye
nesiyçün meclis-i acizanemüzden Hekimağlı suyal
eısı All Usta irsaliyle suyolcısı hazır aldığı halde 
bi' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel def
teridür. 

Fi 25 C sene [ 1 2] 87 ve fi 9 Eylül sene [ 1 2]86 [21 
Eylül 1 870] 
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220 
Künki 
550 Aded 
5 Fı 
2750 Guruş 

Bu mahallde taş-ı cedld ve halis harcia müceddeden 
ıskara inşası :  
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
4 ı 3 

Terbl'an 
His ab 
12  
30 Fı 
360 Guruş 

Yatakbaşına müceddeden taş çerçube ve timur kapak 
ma' a ki li d derilm yatapalı meslek inşası mesarifi : 
S emen 
80 Guruş 

[Derkenar] Bu mahallde ihrac olmacak atik kurşun 
borılannun ba'zı mahalleri kabristan derilmndan gü
zeran itmekde aldığından bir mikdar mahallinün bo
rıları telef ve zayi ' olmış olmasıyla şerh virildi . 

Mezkilr yatakbaşı mesleğinden istid 'a  olman çeş
menün hazinesine gelinceye kadar mefrfiş altı üzeri
ne kurşun borılan ziyade harab olup tecdlde muhtac 
bulınmış aldığından atık benları fesh olmarak leva
zımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak kadlmi vechile 
borılannun yarma hendek ile tecdldi: 
Tfilanl 
His ab 
360 

B on 
198 Aded 
55 Fı 
10890 Guruş 

Hazine-i mezkilr üzerinün kemeri münhedim olmış 
aldığından müceddeden tuğla ve halis harcia mem
zilc tesviyesiyle üzerinün kiremidlerinün tecdldi ve 
hazine-i mezkilr derilmnun lökün kalay talas ve çeş-
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306 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

me-i mezkfira bir aded maslak vaz ' ve mevcfid tera
zfisınun ta 'miri ve terazfi-yı mezkfirun üzerine taş 
tekne vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
2000 Guruş 

27127/lb Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1608 Guruş 

( -------
..s..·�-..2..���· t)0.tu . w,M :c"..-

Yekfin: 
17688 
00400 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye 200 Fı 2 J,..-,.._ .. ,:;., ' • . �-- i  .......... _ "'i'- _, ' \ . .  
. . ,,.....,. .. .......... . � tt.("-..,, . , . 

• 

•

• 

17288 .....j"Vt.. �-:-:._;J�"=""�- 02288 İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa'nun ta-
. ��- 'ahhüdiyle tenzili "t-".��'f.NJ.;:.:;s._,.v., . . . . 15000 G ,.,, • • , ..

.. 
. • � .... J üf aı.;_..v,...,... ,.,t· � ü. . 

uruş 
;•. �: '":"���,.�; .W ıi_ .;. ..... 

· . ; . . - •J.-A:,J h�f. .-ıt;o..�!,.o �J · .....:.;..:ı..��· :. e;ı._�ob ı.:i:-:-""�·�·� 
"''1(--��Jı; .. · ..:.;J �t:;:;���:/ıtlu ��· �� -:--: .;_;; [Derkenar] Mfima ileyhün kefili el-Hacc Süleyman 
""""''-;,.<,' { oJ  '" . .  ?.. • . . a--...... J J,• ..ll',.0. � �-;; , ·'.1-·, .... " c.�----::��.:.� c:-..) �ıe- ·'·" ";� , ' . · Ağa ile Hekimağlı suyolcısı Ali Usta idüği . .. � :-:�· "'?!'C.� �...:. . . . . ; . . . � ....... ":� "' .J_, ı  

�� .: .. �Ü:4t.. � - . .... ce; �-:',..4.;.� , .... .., .... tı �� .x.. "'..-:.;-(W'.,_,.,. ,;).) ;;.�.�. ��� ·� cl.;;?:.,_., ,t.� . ..-� B er mantfik-ı derkenar çeşme-i mezkfir su yollarınun 
• ' - 'VYJ N,.o'_,J <tP '  • � 

������ �,_, -:�.·�;;;J)'c4:1: ':'Jlo�.� rl:i.e.i:�.J �"=' keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden He-
,...,_, -. .,.;;.ı_.::-;. �� �·;_p;"'�:.,') .. �.;;..�V..; ... .:., kimoğlı suyolcısı Ali Usta irsaliyle suyolcısı hazır 

d_e..lf::t,�--0;1'"..-.w-..�· • .:.:�:, ·J '.N. _�..�-.ıi:·�> .. oldığı halde bi' l-mu'ayene fi ' l-hakfka mezkfir suyol-
. · · � ıe.. ' .:il�-: ları mürur-ı ezmine ile müşrif-i harab ve çeşme-i 

mezkfir mu 'attal olup tecdide muhtac bulınmış oldı
ğından ol babda kaleme alınarak tanzim kılınan mer
bfit bir kıt 'a  keşf-i evvel defterinde muharrer esamisi 
zirlerine ra yi c-i vakt ü hale tatbikan meclisce vaz ' -ı 
fiat olmarak hisab olındukda cem 'an mesarif-i tesvi
yesi gayr-i ez atik kurşun balıası on yedi bin iki yüz 
seksen sekiz guruşa baliğ oldığı anlaşıldukdan sonra 
nizamma tevfikan münakasası bi ' l-icra iki bin iki 
yüz seksen sekiz guruş noksanıyla on beş bin guruş
da İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa'nun üzerinde 
takarrur iderek daha noksanıyla yapınağa talib-i aha
rı bulınmadığından ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi 
mfima ileyh yedinden alınan kontorato senedi zikr o
lınan keşf-i evvel defteriyle beraber merbfitan tak
dim-i pişgah-ı samileri kılınmış ve tarik-ı mezkfirdan 
mahall-i alıara su ifraz ve icra alınmayup müstakıll 
başlı başına çeşme-i mezkfireye cari olmağla ber 
mficeb-i keşf iktizasınun icrası babında ferman haz
ret-i men lehü' l-emründür. 
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Fı 25 C sene [ 1 2] 87 ve fi 9 Eylül sene [ 1 2]86 [21 
Eylül 1 870] 
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27128/la 27/28/1 Fatih camii civarındaki Nakşıdil VaZide 
Sultan külliyesi suyolunun tamirat masrafına dair. 
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ye vakfından Nakşıdil Valide Sultan hazretlerinün 
türbe-i şerifi ve mekteb-i münifiyle sebllhanesine ca-
ri ma-i leziz tarıkınun keşf ü mu 'ayenesiyçün mec- t/)1• u.:;, • ..;;..._.., � - cl;. . . . . -
lis-i acizanemüzden İshak Paşa suyolcısı Süleyman·)�-4� "'�..;...: ... -:::_ ;,_';:::::.,. � . t �.:., �-;.�, eıi,·1: 
Ağa irsaliyle suyolcısı ve türbe-i şerif-i mezkfir ha- ( .. ��.#!J. ı.. �--:..f�..eı�4i:�·t: �� ·;:-� y 
demeleri hazır oldukları halde bi' l-mu 'ayene keşf ü c.::. . r 

-
, . _.;ll 

------>-? .-4; '....,.:.,.. misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi müşarun ileyh 
Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinün cami ' -i şe-
rifi havlısında muvakkıthane zahrında taksimden;-.. �..;� �� ........ � . , .. . 
Vali de mekteb[i] derlinında hazineye kadar mefrfiş �_..ı�'-:-� ·���� .:..l' ;�;..:�=::'� 
olan beş üzerine kurşun barılarınun ziyade harabı-�"-�1t-" �:-:'.....;.s. ..... -'?.;ı-:' tv e._...!. 
nun atık borılan fesh birle levazımat-ı mukteziyyesi -:-!�;v�(-� �� � �..; --ı?./.I'J,f 
tekmil olarak tecdidiyle ma' ada mahallerinün yarma .u..� 
hendek ile ta'miri : �.(. 
Tecdid mahalli: �'t:'; � ·  ..... ....:-...;;:,. /· 

,..
� 

.....
....... ..:J

· 

�
�

.:1-
- . . �-:" 

..ı::-

Tfilen 
His ab 
220 

B on 
1 22 Ad ed 
60 Fı 
7320 Guruş 

Ta'mir mahalli : 
Tfilen 
His ab 
223 
5 Fı 
1 1 15 Guruş 

Bu mahallde vakı ' bir aded s ağir terazun un ta 'miriy
le üzerine müceddeden sacdan ma'mfil kapak ve ki
lid tesviyesi mesarifi :  
S emen 

. ..-'::'=1---' �--... -.--1 

<>U:.,:,:.·+-' -� 1!� t.N'..oy .... -:t- 1.J...;, ;. _, ı  ..ı..; � '-b i?� ... .:� 
� ·  
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150 Guruş 

Vali de mektebi derOnında vakı ' hazineden abctest 
masıaklarına varınca[ya] kadar mefrOş altı üzerine 
kurşun borıları ziyade harab olup tecdide muhtac bu
lındığından atik borılan fesh birle levazımat-ı muk
teziyyesi tekmil olarak kadimi vechile borılannun 
yarma hendek ile tecdidi : 
TOlen 
Hisab 
30 

B on 
16  Aded 
55 Fı 
880 Guruş 

Zikr olman hazineden mekteb-i mezbOr derOnıyla 
türbe-i mezkOr bağçesinden sebil hazinesine varınca
ya kadar kezalik altı üzerine kurşun borılannun yar
ma hendek ile tecdidi : 
TOlen 
His ab 
70 

B on 
3 8  Aded 
55 Fı 
2090 Guruş 

Sebil-i mezkOr hazinesinden ittisalinde vakı ' abctest 
ve helalara varıncaya kadar kezalik altı üzerine kur
şun tecdidi :  
TOlen 
His ab 
15  

B on 
8 Aded 
55 Fı 
440 Guruş 

105 Türbe-i mezkOr derOnında abctest ve helaları
nun yedi aded masiaklarınun tebdili 

030 Sebile mahsus bir aded kebir maslak tebdili 
mesarifi 
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ıoo 

020 
255 

Taht-ı şahane odasına mahsus abctest ve hela 
içün iki aded maslak tebdlli mesarifi 
iki aded darb lülelerinün ta 'miri mesarifi 
Guruş 

Zikr olman mekteb derfinında fersfide olmacak tuğ
lalarınun halis harcia tesviyesi mesarifi : 
S emen 
ıoo Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlannun tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
280 
ı Fi 
280 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
ı263 Guruş 

Yekfin: 
1 3893 
00668 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

bahası Kıyye 334 Fi 2 
13225 
01725 Fatih bölükbaşısı Hacı Ömer Ağa'nun ta 'ah

hüdiyle tenzili 
ı ı500 Guruş 

[Derkenar] Kefili Osmaniyye bölükbaşısı Hacı Sü
leyman Ağa idüği . 

Tarik-ı mezkfirun evrak-ı nakdiyye tedavüli esnasın
da on bir bin dört yüz elli guruş masrafla ta 'miri uh
desine fi 27 C sene [ ı 2]78 ve fi (boş) tarihiyle ba sO
ret-i mübaşeret ihale alınmış ise de yapılmayarak 
kalmış aldığından şimdiye kadar ol mikdar masrafla 
meydana gelüp gelmeyeceği bilinmek ve muhtac-ı 
ta 'mir bulınan mahallerinün yapılmamasınun sebebi 
nedür ve şimdi ta 'mirine lüzfimı var ınıdur o ldığı 
halde ta 'mir ü tesviyesi ne mikdar masrafla vücuda 
gelür tekrar keşf ü mu ' ayenesi lazım geleceği Rfiz
namçe derkenarında gösterilmiş ol dığından mü te ' ah
hidi mfima ileyh Hacı Ömer Ağa celb olmarak sual 
olındukda çe nd sene müddetle kendüsinün li eel i '  s
s ıla vilayeti canibinde bulınınası cihetle mesarif-i 
ta 'miriyye içün canib-i hazineden ale' l-hisab ahz it-

cf....v/��:.e, ı #  .. .-:., 
____r;;.. 
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meyüp ve henüz bed' [ü] mübaşeret olınmadığını ve 
ta 'mlratına ziyade lüzfim görünmiş idüğini ve ber 
veeh-i muharrer keşf-i sabıkı kaime zernam olup ve 
ol mikdar masrafla matlfib hasıl olamayacağını ifade 
ve beyan itmiş aldığından mahall-i mezkfira meclis-i 
acizanemüzden İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa 
irsaliyle müte 'ahhidi ve türbe-i şerif hademeleri ha
zır oldukları halde tarik-ı mezkfirun ta' miratma e
şedd-i lüzfim görinen mahalleri tekrar bi ' l-mu 'ayene 
keşf ü misaha itdirilerek ol babda kaleme alın up tan
zim kılınan merbfit bir kıt 'a  keşf-i evvel defterinde 
muharrer esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbi
kan meclisce vaz '-ı fiat olmarak hisab olındukda 
cem 'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atık kurşun baha 
on üç bin iki yüz yiğirmi beş guruşa baliğ olacağı 
anlaşıldukdan sonra nizamma tevfikan münakasası 
bi' l-icra bin yedi yüz yiğirmi beş guruş noksanıyla 
on bir bin beş yüz guruşda müte 'ahhid-i sabıkı Fatih 
bölükbaşısı mfima ileyh Hacı Ömer Ağa üzerinde ta
karrur iderek daha noksanıyla yapınağa talib-i alıarı 
bulınmadığından ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi 
mfima ileyh tarafından alınan kontarata senedi zikr 
olman keşf-i evvel defteriyle beraber merbfitan tak
dim-i pişgah-ı samileri kılınmış ve keşf-i sabıkıyla 
bi' l-mu 'ayene bu def'aki keşfinün elli guruş ziyadesi 
görünmiş ve bu vechile tesviyesine müsa'ade-i ce
nab-ı asaraneleri şayan buyurıldığı halde atik sfireti
nün tebdili lazım geleceği muhat-ı ilm-i samileri bu
yurıldukda ol babda ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1-emründür. 

Fı 26 Rebi'u' l-ahire sene [ 12]87 ve fi 13  Temmuz 
sene [ 1 2] 86 [25 Temmuz 1 870] 

2712812 Selimiye suyolunun tamiri için yapılacak 
harcamaların kullanılan su miktarına göre su sa
hipleri arasında taksim edilmesine dair. 

Cennet-mekan Sultan Selim Han hazretlerinün Üs
küdar'da vakı ' cami ' -i şerifiyle kışla-i hümayfin ve 
mahall-i saireye cari ma-i leziz ana tarikınun keşf-i 
evvelinden yapılan mahallerinün mesarif-i vakı 'ası
na nazaran hisseleri tefrik olarak tanzim olman mu
kaseme defteridür. 
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Tarik-ı mezkfirdan bi'l-ifdiz Bab-ı vala-yı hazret-i 
müşiri ile evkaf-ı şerif hayratlarına cari ma-i lezizün 
mikdar ve mahalleri : 

Bab-ı vala-yı hazret-i müşiri derfinına cari ma-i leziz 
hissesi: 
ı 6800 
02466 Gurus ıo Pare Ber mficeb-i keşf-i sani ten

zili lazım gelen 
ı4333 Guruş 30 Pare 

Cennet-mekan Sultan Selim Han hazretlerinün Seli
miyye mahallesinde çeşmeleriyle dergah-ı şeriflerine 
cari ma-i leziz hissesi : 
ı6800 
=0=-24-'-'6"""6'--"'G=u=ru::::..:ıs'----"-ı=o-"'-P-=a=re'--__ B u dahi 
ı2333 Guruş 30 Pare 

Merhfime Mihrişah Valide Sultan hazretlerinün iki 
aded çeşmelerine cari ma-i leziz hissesi : 
5600 
0822 Gurus 30 Pare Bu dahi 
4 777 Guruş 3 8 Pare 

Harem iskelesi civarında mekteb tahtında Defterdar 
çeşmesine cari ma-i leziz hissesi : 
2800 
04 ı ı Gurus ı Pare 2 Akçe 
2388 Guruş 38 Pare ı Akçe 

Bu dahi 

Bağlarbaşı'nda kain Abdullah Paşa çeşmesine can 
ma-i leziz hissesi : 
2800 
0411 Gurus ı Pare 2 Akçe Bu dahi 
2388 Guruş 38  Pare ı Akçe 

İhsaniyye'de kain Silahdar Ağa çeşmesine cari ma-i 
leziz hissesi: 
2800 
04ı ı Gurus ı Pare 2 Akçe Bu dahi 
2388 Guruş 38 Pare ı Akçe Ashabına aid 
almışdur 

Mahall-i mezkfirda Daru ' s-sa 'ade ağası Hafız Ağa 
çeşmesine cari ma-i leziz hissesi: 
2800 
04 ı ı Guruş ı Pare 2 Akçe 
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2388 Guruş 38  Pare ı Akçe 

Yekfin : 
50400 
07398 Ber mficeb-i keşf tenzlli lazım gelen 
4300ı Guruş ı 2  Pare 
Bab-ı müşiri içün Maliyye hazine-i celllesi canibin
den i ' tası lazım gelen mesanfi : 
ı4333 Guruş 30 Pare 

Vakfıarına cari ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayfin ha
zinesinden icab iden mesarifi : 
28667 
02388  
26279 Guruş 22  Pare 

Kezalik tarik-ı mezkfirda bi ' l-ifraz ashabı canibieri
ne cari ma-i lezizün mikdar ve mahalleri: 

Serkurena-yı hazret-i şehriyari esbak atfifetlü Sellm 
Beğefendi hazretlerinün Bağlarbaşı'nda çiftliklerine 
cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

ı 000 Be her masurası 
0 137 Ber mficeb-i keşf-i san! tenzll olman 2000 
Guruş 
0863 Guruş 

Sellmiyye'de Çayırbaşı nam mahallde kain ketebe
den All Beğ'ün konağına cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

ıooo 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkfirda Mfiytablar kethudası Akif Efen
di'nün hanesine cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 
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1000 
0137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda Topcı binbaşısı rif'atlü Mustafa 
Ağa'nun konağına cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

1000 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda Topcı kaimmakamı rif'atlü Hü
seyin Beğ'ün hanesine cari: 
Masura 
Ade d 
ı 

ıooo 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda esbak Meclis-i muhasebe-i ma
liyye reisi sa 'adetlü Hüseyin Efendi hazretlerinün 
konağına cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

1 000 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda müteveffa Celaleddin Paşa kona
ğına cari: 
Masura 
Ade d 
ı 

ıooo 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Nuhkuyusı'nda Hasan Beğ'ün konağına cari: 
Masura 

3 1 3  
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0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 
İhsaniyye'de devletlü necabetlü Cemaieddin Efendi 
hazretlerinün lalası Ahmed Beğ'ün konağına cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

ıooo 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda Matbah-ı amire müdiri esbak iz
zetlü Hacı Hüseyin Efendi'nün konağına cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

ıooo 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda merhum Avni Paşa'nun: 
Masura 
Ade d 
ı 

ıooo 
0 137 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda merhum Cemll Paşa'nun konağı
na cari: 
Masura 
Ade d 
ı 

2000 
0274 Bu dahi 
ı 726 Guruş 

Mahall-i mezkurda sa'adetlü Edhem Paşa'nun kona
ğına cari: 
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Masura 
Ade d 
ı 

ıooo 
0137 Bu dahi 
0863 Guruş 
Mahall-i mezkurda Birinci ordu-yı hümayun yok
lama ketebesinden el-Hacc Ali Efendi'nün konağına 
cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

1000 
0137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda Kuşhane vekilharcı Mehmed 
Beğ'ün konağına cari: 
Masura 
Ade d 
ı 

1000 
01 37 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda Musahib-i hazret-i şehriyari iz
zetlü Abdülkenın Ağa'nun konağına can: 
Masura 
Ad ed 
ı 

ıooo 
0137 Bu dahi 
0863 Guruş 

Mahall-i mezkurda ketebeden Hacı Hulusi Efendi'
nün konağına cari: 
Masura 
Ad ed 
ı 

1000 
0 137 Bu dahi 
0863 Guruş 
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02466 Ber müceb-i keşf-i sani tenzili lazım gelen 
15534 Guruş 

Yekün: 
68400 
09865 Ber müceb-i keşf-i sani tenzili lazım gelen 
58535 Guruş 

Bab-ı vala-yı hazret-i müşiri içün Maliyye hazine-i 
celilesi canibinden i ' tası U1zım gelen mesarifi : 
14333 Guruş 30 Pare 

Vakfıarına cari ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayün ha
zinesinden i 'tası icab iden mesarifi : 
28667 Guruş 22 Pare 

Ashabı taraflarına cari ma-i leziz içün i ' tası lazım 
gelen mesarifi : 
1 5534 Guruş 

İşbu mukaseme defteri natık aldığı üzre tarik-ı mez
kürun keşf-i evvel mesarifi olan altmış sekiz bin dört 
yüz guruşun yapılan mahaller mesarifine nazaran 
dokuz bin sekiz yüz altmış beş guruşı hisse-i sabıka
larından başka başka ba tenzil kusur elli sekiz bin 
beş yüz otuz beş guruşun on dört bin üç yüz otuz üç 
guruş otuz paresi Bab-ı vala-yı hazret-i müşiri içün 
Maliyye hazine-i celilesinden ve yiğirmi sekiz bin 
altı yüz altmış yedi guruş yiğirmi iki paresi dahi 
vakfıarına cari ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayün ha
zinesinden ve on beş bin beş yüz otuz dört guruşı da
hi ashabı tarafından i ' tası lazım geleceği anlaşılmış 
ise de bu vechile tesviyesi mütevakkıf-ı re' y-i ali-i 
cenab-ı asataneleri olmağla ferman hazret-i men le
hü' l-emründür. 

Fı 22 C sene [ 1 2]87 ve fi 6 Eylül sene [ 1 2]86 [ 1 8  
Eylül 1 870] 
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27130/1 Paşabahçe 'deki Sultan Mustafa Han çeş
mesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

27130/la 

�:.;:ı"' �� �� ...... � ·.:..-.(. � e:..t: �..i-: � ... �� ... --�� 
�;.lı!,� �, ,� ... "'���'!...w' � � ' -ı; ;iJ. G-V ....,,...J ,  ��� Cennet-mekan Sultan Mustafa Han hazretlerinün w)(h .;.��-:-lo>�e!\>�..>"i "..:.:..:..:. · ,)._,_ .... · ... ;._· �. � ..... Boğaziçi'nde Paşabağçesi'nde kain çeşmesine cari . '----:;; ... ;. � .AJ ... c-; t:· � .;;. "b _:;. �"'.:- , .t.., 

ma-i leziz tarıkınun keşf-i sanisinün icrasiyçün mec-
lis-i acizanemüzden İshak Paşa suyolcısı Süleyman 
Ağa ve rah-ı abi çavfişlanndan Ali Halife irsaliyle 
müte'ahhidi Suyolcı Usta Petro hazır oldukları halde 
bi ' l-mu 'ayene yapıldığı vechile keşf ü misaha itdiril
dükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i sani defteridür. 

Tarlk-ı mezkfirun mahall-i müfrezi olan Şehidlik 
nam mahallde ana tarikında mefrfiş eski birerlik 
künkler ve93 ziyade harab olmış oldığından kadirni 
vechile künklerinün yarma hendek ile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
17 

Künki 
42.5 Aded 
9 Fı 
382.5 Guruş 

Bu mahallde vakı ' taksim ku b besin ün halis kettanlı 
harcia sıvalannun tesviyesiyle taksim-i 
yüz tarafınun so m taş ile ta 'mlri: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
2 1 8  Parmak 2 6 Parmak 

S emen 
500 Guruş 

mezkfirun 

Kadden 
Hisab 
2 

Taksim kubbesi önüne müceddeden altı üzerine kur
şun bon vaz' ı :  
2 Aded 
55 Fı 
1 10 Guruş 

93 "ve" fazladır. 
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Zikr olman taksimden köy derlinında kain mesleği94 
gelinceye kadar mefrfiş Arnabud künklerinün yarma 
hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
3 ıo 

Künk 
775 Aded 
6 Fı 
4650 Guruş 

Meslek-i mezkfira mülhak katma tarikında mefrfiş 
Arnabud künklerinün ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
10  

Künki 
25 Aded 
6 Fı 
ı 50 Guruş 

Bu mahallde mevcfid meslek ta'rniri mesarifi : 
S emen 
50 Guruş 

Köy zahrında vakı ' seylden muhafaza içün ıskara in
şası :  
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
2 ı 

S emen 
30 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 

Lüzfimına mebni bir aded müceddeden taş çerçube 
ma 'a  timur kapak ve kilid derfinı yatapalı meslek 
inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
2 ı 

S emen 
ıoo Guruş 

94 mesleğe 

Kadden 
His ab 
ı 
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Zikr olman köy deri'ınında vakı ' meslekden istid 'a o
lınan çeşmenün hazinesine gelinceye kadar altı üze
rine kurşun borı çapında Frenk borısı ferş ve tesvİ
yesı: 
Tfılen 
His ab 
1 14 
4 Kıyye Beher zira ' ı  
456 Kıyye 
5 .5 Fı 
2508 Guruş 
Fersfıde olmacak kaldırımlarınun tesviyesi :  
Tfılen 
His ab 
20 
ı Fı 
20 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
850 Guruş 

Yekfın: 
9350.5 
0195 Ber veeh-i tahmin ihrac olman atik kurşun 

bahası Kıyye 99 Fı 2 
9 1 52.5 
0999 Paşabağçesi suyolcısı Usta Petro'nun 

ta' ahhüdi yle tenzili 
8 1 53 .5 
0253 .5 Keşf-i evveliyle sani beyninde görinen fazla

sı tenzili 
7900 Guruş 

Ber mantfık-ı derkenar çeşme-i mezkfır tarikınun 
keşf-i sanisinün icrasiyçün meclis-i acizanemüzden 
İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa ve rah-ı abi ça
vfışlarından Ali Halife irsaliyle mü te 'ahhidi Usta 
Petro ve ahaliden ba'zıları hazır oldukları halde bi ' l
mu 'ayene yapıldığı vechile kaleme alınarak tanzim 
kılınan merbfıt bir kıt 'a  keşf-i sani defterinde muhar
rer esamisi zirlerine fiat-ı sabıkaları vaz' olmarak hi
sab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez a
tik kurşun baha ve münakasa sekiz bin yüz elli bu
çuk guruşa baliğ aldığı anlaşıldukdan sonra ta'ahhü
dine nazaran fazla-i mezkfır bi ' t-tenzil ber mfıceb-i 
ta ' ahhüd mesarif-i vakı ' ası olan yedi bin dokuz yüz 

+--...lU·�;;.,. _.,.;. �....__:., 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

guruşun suret-i tesviyesi H1zım geleceği ferman haz
ret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 14 Ca sene [ 1 2]87 ve fi 30 Temmuz sene [ 12]86 
[ l l  Ağustos 1 870] 

2713012 Galatasaray mektebi ile Mevlevihane su
yollarının tamirat masrafına dair. 

Mekteb-i sultaniyye ile Mevlevihane suyollarınun 
ta 'miratına dair defteri dür. 
Mekteb-i müşarun ileyh tarikınun bozılan mahalleri : 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi Zencidikuyu ci
varında kadim ıskarası münhedim olmış aldığından 
nısf taş ilavesiyle ıskara-i mezkurun halis harcia in
şasıyla mefrfiş harab olmış paşa künklerinün tecdidi : 
Iskara inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
23 1 .5 3 .5  

Terbi'an 
His ab 
1 15 
25 Fı 
2875 Guruş 

Künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
23 

Künki 
58 Aded 
.!:..::12=----_Fı 
696 Guruş 

Çırağan sahilsaray-ı hümayfinına mahsus bacanun it
tisalinde vakı ' iki aded ıskaralarını seyl almış oldı
ğından taş-ı cedid ve halis harcia memzuc ıskara-i 
mezkurun inşası: 

Iskara Beheri 
Aded Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
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2 5 
3 

Terbi 'an 
His ab 
16  
25 Fi 
440 Guruş 

ı 
ı 

ı 
ı 

Çifteceviz deresi ittisalinde bir aded ıskarası mün
hedim almış aldığından taş-ı cedid ve halis harcia 
ıskara-i mezkfirun inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı .5 ı 6 Parmak 

Terbi' an 
His ab 
34 
25 Fi 
850 Guruş 

Şişli deresi ittisalinde mefrfiş eski birerlik künkleri
nün top çekme ta'miri : 
Tfilen 
Hi sa b 
ıoo 
3 Fi 
300 Guruş 

Paşantaşları95 ittisalinde mefrfiş kezalik eski birerlik 
künklerinün yarma hendek ile ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
200 
5 Fi 
ıooo Guruş 

Mekteb-i harbiyye ittisalinde vakı' ıskarası harab al
mış aldığından nısf taş ilavesiyle ıskara-i mezkfirun 
halis harcia ta 'miri : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
10 ı 2 

95 Nişantaşları 
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Terbi'an 
His ab 
20 
25 Fı 
500 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
666 Guruş 

Yekün: 
7327 Guruş 

Mevlevihane tarikinun bozılan mahalleri mesarifi : 

Şişli deresinde vakı ' bir aded ıskarası münhedim ol
mış aldığından taş-ı cedid ve halis harcia ıskara-i 
mezkfirun inşasıyla mefrfiş harab olmış Arnabud 
künklerinün tecdidi: 
Iskara inşası :  
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ıoo 0.5 

Terbi'an 
His ab 
50 
25 Fı 
ı250 Guruş 

Künk tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
6 Fı 
ı 500 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 

Fransız ispitalyası ittisalinde kain bir aded ıskarası 
münhedim olmış aldığından taş-ı cedid halis harcia 
ıskara-i mezkfirun inşasıyla mefrfiş harab olmış ke
zalik Arnabud künklerinün tecdidi : 
Iskara inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı 7  0.5 

Kadden 
His ab 
ı 
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Terbi'an 
His ab 
8.5 
25 Fi 
2ı2.5 Guruş 

Künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
ı7 

Künki 
42 Aded 
6 Fi 
252 Guruş 

Mahall-i mezkür civarında vakı ' ana tarikını seyl al
mış olup mefrüş olan künkleri meydanda kalmış ol
dığından taş-ı cedid ve halis harcia memzüc iki aded 
ıskara inşası : 

Iskara 
Ad ed Tfilen 

His ab 
2 6 
8 0.5 

Terbi 'an 
His ab 
28 
25 Fi 
700 Guruş 

Beheri 
Arz en Kadden 
Hisab His ab 
ı ı 
ı 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
39 1 .5 

Yekün: 
4307 Guruş 

Yekün: 
ı ı634 Guruş 

---'-' � .. � 
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A 
Abdullah Ağa çeşmesi, 1 69.Bkz. çeşme; - suyolı, 

1 69.Bkz. suyolı 
Abdullah Efendi konağı (Acemoğlu), 267.Bkz. konak 
Abdullah Paşa çeşmesi (Bağlarbaşı), 3 1 l .Bkz. çeşme 
Abdülkerlm Ağa konağı, 3 15 .Bkz. konak 
Acemoğlı, 267; - terazilsı, 265.Bkz. terazil 
Acemoğlı meydanı (Şehzfide), 45.Bkz. meydan; -

terazilsı, 45.Bkz. terazil 
acı su, 283 
acı suyolı, 142, 283.Bkz. suyolı 
Acıelma, 276 
Acımaslak harnmaını caddesi, 243.Bkz. cadde 
Acımaslak karagolhanesi, 243.Bkz. karagolhane 
ağa: Daru' s-sa 'fide -sı, 3 l l  
Ağa cami 'i, 4, 19 l .Bkz. cami'.Bkz. cami' 
Ahmed Beğ konağı, 3 14.Bkz. konak 
Ahmed Efendi konağı, 233.Bkz. konak 
AHMED Usta (Aksaray suyolcusu), 304 
Ahurkapu, 33.Bkz. kapu 
Akarçeşme, 42.Bkz. çeşme 
Akif Efendi hanesi, 3 12.Bkz. hfine 
AKiF Efendi, Hacı (Su nazırı), 143 
Aksaray, 142, 283 
Aksaray suyolcısı, 304.Bkz. suyolcı 
Akşemseddln mahallesi, 30l .Bkz. mahalle 
Akyar kemeri, 209, 210.Bkz. kemer 
Alay kasrı, 10.Bkz. kasr 
Alemdağı (Üsküdar), 1 95, 1 96 
All Beğ konağı, 3 12.Bkz. konak 
All Efendi hfinesi, 179.Bkz. hane 
All Paşa konağı, 227.Bkz. konak 
All Paşa sahilhanesi, 179 .Bkz. sahilhane 
Alicenab Kadın çeşmesi, 89.Bkz. çeşme 
altı baca künki, ıo5.Bkz. künk 
altı parmak künki, 28, 39, 44, 10 1 ,  102, 103, 1 29, 203, 

282, 283, 30l .Bkz. künk.Bkz. künk 
altı pulluk künki, 8, 33, 38, 57, 58, 59, 6 1 ,  62, 174, ı76, 

188, 196, ı98, 204, 257, 263, 282, 302.Bkz. 
künk.Bkz. künk 

Altıay çeşmesi, 1 28, 203.Bkz. çeşme.Bkz. çeşme 
Altıncı Kadın çeşmesi, 238.Bkz. çeşme 
amele, 12 1 ,  126, 132, 1 36, 1 38, 1 39, 140; Hırvat -si, 

124, 135 
Anadolıfeneri, 14ı ; - kal'ası, 175.Bkz. kal'a; -

karyesi, 1 75.Bkz. karye 
araba i 'mal idici dükkanı (Üsküdar), 8 l .Bkz. dükkan 
Arabacılar, 265 
Arahacılar (Unkapanı), 1 74 
Arahacılar terfiz Cısı, 45.Bkz. terazil 
Arnabud derzi, 70.Bkz. derzi 
Arnabud künki, 22, 30, 37, 38, 42, 47, 54, 55, 56, 79, 8 1 ,  

82, 92, l l  O, l l  ı ,  ı ı4, 1 15, ı ı 7 ,  149, 1 54, 155, 158, 
166, ı90, ı9 1 ,  198, ı 99, 2 ı 2, 220, 221 ,  248, 249, 
285, 286, 288, 289, 298, 304, 3 18.Bkz. künk.Bkz. 
künk.Bkz. künk 

Asakir-i şahane hastahanesi, 178.Bkz. hastahfine 

İNDEKS 

Asakir-i şahane karagolhanesi, 178.Bkz. karagolhane 
Asım Beğefendi konağı, 228.Bkz. konak 
Astane, 145 
Atik Ali Paşa cami'i (Çenberlitaş), ı 2, 35, 36.Bkz. cami' 
Atik All Paşa cami 'i kuyusı, 1 06.Bkz. kuyu 
Atik Ali Paşa terazilsı, 269.Bkz. terazil 
Atik Mustafa Paşa mahallesi (Ayvansaray), 53.Bkz. 

mahalle 
Atpazarı, 1 29, 141 ,  252.Bkz. bazar.Bkz. bazar, pazar 
Avas karyesi, 39.Bkz. karye 
Avcı Beğ mahallesi (Eğrikapı), 54.Bkz. mahalle 
Ayasofya taksimi, 1 26, 136.Bkz. taksim 
Ayasafya-i keblr cami'i, 1 27, 130.Bkz. cami' 
Ayasafya-i keblr evkafı, 1 29.Bkz. evkiif 
ayazma: Monla -sı, 193; Yağlıket -sı (Üsküdar), 79 
Ayazma çiftliği, 105.Bkz. çiftlik 
Ayişe Sultan kolı, 38, 199.Bkz. koi.Bkz. kol 
Ayvad bendi (III. Mustafa, 1765), 146 
Ayvalıdere, 44, 97, 102, 263, 282.Bkz. dere.Bkz. dere 
Ayvalıdere yatağı, 102 
Ayvansarfiy, 53 
Azablar suyolcısı, ı73, 1 83, 1 84, 284, 287, 300, 

303.Bkz. suyolcı 
Azebler hammamı, 1 7 l .Bkz. harnınarn 

B 
Bab-ı an, 10. l l , 94, 96, 240 
Bab-ı cisr (Galata), 97 
Bab-ı seraskerl, 25, 142, 262, 263 
baca, 60, 98, 99, 1 02, 1 22, 245, 247, 302, 320; -

küşadı, 149, 1 52, ı 88, 189, 207, 208, 209, 2 10, 219, 
248, 257, 303 

badana, 125 
bağ: Emin Beğefendi -ı, 222, 250; Hacı Hasan Ağa -ı 

(Üsküdar), 8 ı ;  Hacı Veli Ağa -ı, 286; Halil Ağa 
ı, 285; Hüseyin Ağa -ı, 286; Kıt'acı(?) -ı 
(Beylerbeyi), 62; Rif'at Beğ -ı (Beylerbeyi), 47; 
Terceman Beğ -ı, 222, 244, 250; Tunuslı -ı, 222, 
249; Tülbetci -ı (Üsküdar), 8 ı ;  Uncıbaşı -ı 
(Üsküdar), 8 ı  

bağçe: Beğ -si, ı ı o ;  Hacı Mehmed Ağa -i, ı93; Hacı 
Yahya Efendi -si (Beylerbeyi), 60; Kalpakcı 
Mıgırdiç -i, ı 88; Klsedar Efendi -si (Beylerbeyi), 
48; Markar -i, ı 94; medrese -i, 204; Millet -si 
(Beyoğlu), 5; Namık Paşa -si (Fındıklı), 107; Nuri 
Beğ -si (Beylerbeyi), 47; Osman Ağa -si 
(Beylerbeyi), 59 

Bağçe karyesi, 64, 76, ı20, 12 ı ,  ı 3 ı ,  132, ı37, 1 38, 
140, ı44, 1 59.Bkz. karye.Bkz. karye.Bkz. karye 

Bağçekapusı, 22.Bkz. kapu; - karavulhanesi, 22, 
23.Bkz. karavulhane 

Bağçelihammam, 4, 19 l .Bkz. hammam.Bkz. harnınarn 
Bağlarbaşı (Avasköy), 39 
Bağlarbaşı (Cebeci), 208 
Bağlarbaşı (Üsküdar), 3 l l ,  3 12 
bakkal: - dükkanı (Çarşamba), 1 22.Bkz. dükkan; 

dükkanı (Karaman), 4l .Bkz. dükkan; Yağhane -ı, 
27 
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Balaban deresi, 1 52, 153,  1 59, 1 6 1 ,  1 94.Bkz. dere 
Balaban deresi katması ,  1 95 
Balahandere katmalan, 140.Bkz. katma 
Balçıklı Ali Efendi hanesi, 164.Bkz. hane 
Bali Paşa caddesi, 293.Bkz. cadde 
Ballıdere, 285.Bkz. dere 
Baltalimanı, 9; - çayırı, 8.Bkz. çayır 
Bfiyezid meydaııı, 226, 239.Bkz. meydan 
Bayezid suyolı, ?.Bkz. suyolı 
Bayezid taksimi, 1 4 l .Bkz. taksim 
bayır: Manla-ı (Fındıklı), 1 07, 108 
Bayram Paşa, 44 
Bayram Paşa terazusı, 264.Bkz. terazu 
bazar: Es b -ı, 204 
bazar, pazar: At-ı, 1 29; Çiharşenbih -ı, 26 
Beğ bağçesi, 109, l lO.Bkz. bağçe 
Beğlerbeği, 47 
Beğlerbeği cami'i, 47.Bkz. cami' 
Beğlerbeği sarayı, 142, 287, 29 l .Bkz. saray 
Beğlik çiftlik (İstinye), 2 1 3.Bkz. çiftlik 
Beğlik furunı, 295.Bkz. furun 
Beğlik Halkalı suyı ana tarikı, 239.Bkz. tarik 
Beğlik su yı, 40.Bkz. su; - kubbesi, 40.Bkz. kubbe 
Beğoğlı, 2, 5, 1 2 1 ,  ı 3 1 ,  ı 38, ı42, ı 90, 270, 280 
Beğoğlı kışlası, 1 9 l .Bkz. kışla 
Beğoğlı taksimi, 28.Bkz. taksim 
Bekir Efendi hanesi, 165.Bkz. hane 
Bekir Paşa katması, 1 IO.Bkz. katma 
Belgrad karyesi, 64, 76, 1 26, 145, 147, 16 l .Bkz. karye 
bend, 76, 1 20, 1 2 ı ,  1 26, 1 3 ı ,  1 32, 1 36, 1 37, 1 38, ı 40; 

Ayvad -i (III. Mustafa, 1765), 1 46; Der-sa'adet -i, 
140; Kirazlı - (Il. Mahmud, 1 8 1 8), 147; Tophane 
i, 140, 143; Topuz -i (Il. Osman, 1 620), 146; 
Topuzlı -i (1. Mahmud, 1 750), 145, 1 59; Valide-i 
(Mihrişah Valide Sultan, 1 797), 142, 144, 16 1 ,  270, 
280 

Bend: -i cedid (Il. Mahmud, 1 839), 140, 144, 1 59, 1 6 1 ;  
-i kebir (III. Ahmed, 1724), 145 

Bend-i cedid (Il. Mahmud, 1 839), 140, ı44, 1 59, 
16 l .Bkz. bend 

Bend-i kebir (III. Ahmed, 1 724), 145.Bkz. bend, ayrıca 
bkz. Büyükbend 

Bendler suyı, ! .Bkz. su 
Beşiktaş, 1 88, 192 
Beşiktaş sarayı, 1 20, 1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 32, 1 37, 138, 140.Bkz. 

saray 
Beşir Ağa vakfı, 25.Bkz. vakf 
birerlik künki, 3, 30, 33, 1 09, 1 10, l l l , 1 12, 250, 

28l .Bkz. künk.Bkz. künk 
Boğaziçi, 1 14, 142, 143, 270, 280, 304, 3 1 7  
barı, 42, 80, ı 9 1 ,  194; Frenk -sı, 289, 3 19;  kurşun -, 

1 0, 1 2, 1 3, 17 , 2 1 , 22, 26, 32, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 
5 1 ,  52, 77, 88, 90, 9 1 ,  94, 95, 108, 1 2 1 ,  1 28, 1 29, 
1 32, 140, ı 62, 167, 170, 1 7 1 ,  1 80, 1 82, 1 83, 1 85, 
1 90, 1 93, 204, 2 1 0, 2 14, 223, 224, 226, 227, 228, 
230, 23 1 , 232, 234, 235, 237, 238, 240, 243, 250, 
25 1 , 255, 259, 262, 263, 265, 268, 269, 288, 289, 
29 1 , 292, 296, 298, 299, 305, 307, 308, 3 17, 3 1 9  

Bostan terazusı, 40.Bkz. terazlı 
Boyacı karyesi, 1 09.Bkz. karye; - suyolı, 1 09, 

1 ı 2.Bkz. suyolı 
Bozdoğan kemeri, 1 27, 1 29, 204, 262, 268.Bkz. 

kemer.Bkz. kemer 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

bölükbaşı: Eyyub -sı, 284, 287; Fatih -sı, 309, 3 10; 
Laleli -sı, 256; Nur-ı Osmaniyye -sı, 2 13 ;  Taksim 
-sı, 300 

börekci dükkanı (Karaman), 39.Bkz. dükkan 
Buğdaycılar kapusı, 23 l .Bkz. kapu 
Bulgurlı diddesi, 223, 245.Bkz. cadde 
Büyükdere suyı, 278.Bkz. su 

c 
cadde: Acımaslak harnmaını -si, 243; Bali Paşa -si, 

293; Bulgurlı -si, 223, 245; Eğrikapu -si, 54; 
Iskara(?) -si, 1 6 1 ;  Kapan-ı dakik -si, 1 7 1 ;  
Meslek -si, 1 88;  Müsellem -si, 293; Orta 
(Fıstıklı, Beylerbeyi), 142, 29 1 ;  Orta- (Fıstıklı, 
Beylerbeyi), 287; Şekerci ham -si, 1 28; Topkapu 
-si, 264 

cami ' :  Ağa -i, 4, 1 9 1 ;  Atik Ali Paşa -i (Çenberlitaş), 
1 2, 35, 36; Ayasafya-i kebir -i, 1 27, 1 30; 
Beğlerbeği -i, 47; Cihangir -i, 4; Dülgerağlı -i, 
44; Eyyub -i, 1 62; Fatih Sultan Mehmed -i, l l , 
�4, 1 28, 142, 307; Fethiyye -i (Çarşamba), 26; 
lbrahim Paşa -i, 227; Kazgancı -i, 1 83;  Koğacı 
Dede -i, 26; Mercan -i, 237; Mi 'mar Ay as -i 
(Saraçhane), 1 8, 24; Mi'mar Sinan -i, 266; Monla 
Hüsrev -i (Sofular), 42; Nişancı -i (Kumkapı), 17 ;  
Nişancı-i cedid -i (Fatih), 1 2; Nur-ı Osmaniyye -, 
2 13 ;  Nusretiyye -, 142, 295; Osmaniyye -, 142; 
Sellmiyye -i, 143, 2 19, 225, 244, 3 10; Sorınagir 
i, 4; Sultan Ahmed -i, 1 27, 130; Sultan Bayezid -i, 
25, 1 06; Sultan I. Abdülhamid Han-i (Emirgan), 
1 79; Sultan I. Abdülhamid -i (Emirgan), 178; 
Süleyman Subaşı -i, 174; Şehzade -i, 45, 14 1 ,  
1 80, 2 14, 2 1 8; Yani karyesi -i, 143; Ya'küb Ağa 
i, 236 

Canfeda Hattın vakfı, 1 8, 24.Bkz. vakf 
Cebe Ali Yenikapusı, 14 1 ,  256, 258.Bkz. kapu 
Cebeci karyesi, 208.Bkz. karye 
Cebehaneci karyesi, 1 34.Bkz. karye 
Celaleddin Paşa konağı, 3 13.Bkz. konak 
Cemi! Beğefendi konağı, 233 .Bkz. konak 
Cemil Paşa konağı, 3 14.Bkz. konak 
Cico karyesi, 200, 203.Bkz. karye.Bkz. karye 
Cico kubbesi, 202.Bkz. kubbe 
Cihangir ciimi 'i, 4.Bkz. cami ' 
Cihangir mahallesi (Tophane), 88, 89.Bkz. mahalle 

ç 
Çadırcılar kapusı, 226, 236, 237.Bkz. kapu 
Çağlarmeslek, 282.Bkz. meslek 
Çakal dağı (Üsküdar), 143.Bkz. dağ 
Çamlıca-i kebir, 248.Bkz. Büyük Çamlıca 
Çamur deresi, 1 IO.Bkz. dere 
Çamurlıhan, 209.Bkz. han 
çarşu: Evliyil -sı (Mevlevihane kapısı), 1 04; Karaman 

-sı, 39, 4 1 ,  128;  Malta -sı, 39, 128; Uzun-, 227; 
Yayla -sı, 104 

Çarştı kapusı, 227 .Bkz. kapu 
çatal zeytlın, 49 
Çatalçeşme, 94.Bkz. çeşme 
çatma tekne, 24 
Çiivuş-ı riih-ı abi, 287 
çayır: Baltalimanı -ı, 8; İstinye -ı, ı ı O, l l l ;  Salim 

Beğ -ı, l l l  
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Çelebi Hasan Paşa vakfı, ı42, 293.Bkz. vakf 
Çenberli dikilitaş karavulhanesi, 35.Bkz. karavulhane 
Çenberlitaş karagolhanesi, ı 85.Bkz. karagolhane 
Çerkes Hasan Ağa hanesi, 289, 29 ! .Bkz. hane. Bkz. hane 
çeşme, 140, ı43, ı 92, 196; Abdullah Ağa -si, ı69; 

Abdullah Paşa -si (Bağlarbaşı), 3 1 1 ;  Akar-, 42; 
Alicenab Kadın -si, 89; Altıay -si, 1 28, 203; 
Altıncı Kadın -si, 238; Çatal-, 94; Çınar -si 
(Ayvansaray), 53; Defterdar -si, 3 1 1 ;  Dorbalı(?) All 
-si (Üsküdar), 80; Fatıma Sultan -ı (Fındıklı), 107; 
Fıstıklı-, 291 ;  Fıstıklı -si, 289; Hacı Beşir Ağa 
si, ı4ı ,  ı83;  Hacı Hafız Ağa -si, ı74; Halil Harndi 
Paşa -si, 233; Hasan Ağa -si, 49; Haseki Hacı 
Mustafa Ağa -si, 89; Haseki Sultan -si (Karta!), 
ı42, 284, 287; İbrahim Paşa -i (Kasımpaşa), ı ı6, 
ı ı 9; İbrahim Paşa -si, 143; İskele -i (Emirgan), 
ı 13 ;  Kambur-, 265; Kapudan Şehld All Paşa -si 
(Vezneciler), 266; Kızılmescid -si, 164; Kilyaz -i, 
ı ı4; Mehmed Ağa -si, 228; Mi'mar -si, 257; 
Mihrişah Viiiide Sultan -si, 3ı 1 ;  Ömer Ağa -si, 
32; Rumilifeneri -i, ı 15; Sangüzel -si, 302; 
Silahdar Abdullah Ağa -si, 165 ;  Silahdar Ağa -si, 
3 ı ı; Solak Sinan -si (Üsküdar), 79; Sultan I. 
Abdülhamld Han -si, 179; Sultan Mustafa -si 
(Paşabahçe), 3 ı 7;  Sultan -si (Unkapanı), ı 74; 
Sultan Süleyman -leri (Rumelihisarı), 8, 9; Sultan 
Süleyman -si (Cibali), 256; Şerbetci Mustafa Ağa 
-si, 92; Viiiide Sultan -si (Aksaray), 283; Yeni
(Fatih), 40, ı 28; Zevki Kadın -si, 32 

Çınar çeşmesi (Ayvansaray), 53.Bkz. çeşme 
Çınar hiinı, 37.Bkz. hanı 
Çırağan siihilsarayı, 3, 320.Bkz. sahilsaray.Bkz. 

sahilsaray; - suyı, 3.Bkz. su 
Çırağan sarayı, 1 20, 12 1 ,  1 3 1 ,  1 32, 137, 138, 140.Bkz. 

saray 
Çiço.Bkz. Cico 
Çiço çiftliği, 174, 282.Bkz. çiftlik 
Çifteceviz deresi, 1 89, 32l .Bkz. dere 
Çiftecevizler, 3 
Çiftekassablar, 293 
çiftlik, 97; Ayazma -i, 1 05 ;  Beğlik - (İstinye), 2 13 ;  

Çiço -i, 174, 282; Ferhad Paşa -i, 44 ,  ı02, 263; 
Haseki Sultan -i (Karta!), 142, 284; İzzet Paşa -i, 
1 88; Kaşıkcı -i, 99; Levend -i, 1, 2, 5;  Sultan -i 
(Üsküdar), ı41 ,  195, 1 96; Şişli -i, 3 

Çiharşenbih, 122, 123 
Çihiirşenbih pazarı, 26.Bkz. bazar, pazar 
çilingir dükkanı (Sarıgüzel), 302.Bkz. dükkan 
Çilingirler, 301 
Çorlılı All Paşa vakfı, 26.Bkz. vakf 

D 
dağ: Çakal -ı (Üsküdar), 143 
daire: De'avi nazırı -i, 10; Habshane -i, l l ; tomruk 

-i, 94, 95, 96 
darb Jülesi, 95.Bkz. lüle 
Daru's-sa'ade ağası, 3 1 1 .Bkz. ağa 
Davfıd Paşa iskelesi, 15,  16.Bkz. iskele 
DavCıd Paşa kış! ası, 282.Bkz. kışla; - suyolı, 282.Bkz. 

suyolı 
Davfıd Paşa slıkı, 15.Bkz. sCık 
De'il.vl nazırı dairesi, 1 0.Bkz. daire 

defter: keşf-i evvel -i, 141 ,  149, 166, 170, 175, 1 80, 
1 83, 1 85, 187, 192, 1 95, 197, 213 ,  2 19, 226, 240, 
284, 287, 293, 300, 304, 307 

Defterdar çeşmesi, 3 1 1 .Bkz. çeşme 
Defterdar yokuşı, 295.Bkz. yokuş 
Defterdar yokuşı (Beyoğlu), 28, 30.Bkz. yokuş 
değirman: Vapur -ı, 140, 170 
Derbend, 278, 279 
dere: Ayvalı-, 44, 97, 1 02, 263, 282; Balaban -si, 

1 52, 153, ı59, 161 ,  194; Ballı-, 285; Çamur -si, 
1 10;  Çifteceviz -si, 1 89, 321 ;  Dolab -si, 1 88; 
Fındıklı -si, 38; lhlamur -si, 3, 141 , 1 88, 1 94; 
Iskara -si (Zincirlikuyu), 28, 3 1 ;  İstavroz -si, 221 ,  
249, 291 ;  Kaşıkcı çiftliği -si, 99; Kazıklı -. 1 5 1 ;  
Kısıklı -si, 2 ı9, 248; Şişli çiftliği -si, 3 ;  Şişli -si, 
32 l ,  322; Zencidikuyu -si, 2 

Dermekorı(?), 276 
Der-sa'adet, 83, 1 24, 126, 133, 1 34, 136, 143, 148 
Der-sa'adet bendleri, 140 
derzi: Arnabud -, 70 
Deve ham, 265.Bkz. han 
Deve hanı (Fatih), 44.Bkz. han 
Dırağınan mahallesi (Çarşamba), ı22, ı23.Bkz. 

mahalle 
Dikilitaş, 90 
Dltab(?) hammamı (Draman), 122.Bkz. hammiim 
Divanyolı, 35, 141 , 259, 261 
Dolab deresi, 188.Bkz. dere 
Dolab zokağı (Vezneciler), 266.Bkz. zokak 
Dorbalı Ali mahallesi (Üsküdar), 77.Bkz. mahalle 
Dorbalı(?) All çeşmesi (Üsküdar), 80.Bkz. çeşme 
Dökümhiine, 296 
döşeme taşları, 27 l .Bkz. taş 
dükkiin: araba i 'mal idi ci -ı (Üsküdar), 8 1 ;  bakkal -ı 

(Çarşamba), 122; bakkal -ı (Karaman), 4 1 ;  börekci 
-ı (Karaman), 39; çi lingir -ı (San güzel), 302; 
kassab -ı (Sultanahmet), 33; kürkci -ı 
(Saraçhanebaşı), 45; şekerci -ı (Malta), 39 

Dülgerağlı cami 'i, 44.Bkz. cami ' 
Dülgerağlı teriizCısı, 265.Bkz. terazlı 

E 
Edhem Paşa konağı, 3 1 4.Bkz. konak 
Edlb Molla konağı, 232.Bkz. konak 
Edirnekapusı, l l , 12, 40, 44, 127.Bkz. kapu 
Efdalzfide mahallesi (Fatih), l i .Bkz. mahalle 
Eğrikapu, 54, 125, 1 26, 136.Bkz. kapu; - caddesi, 

54.Bkz. ciidde; - taksimi, 126, 136.Bkz. taksim; 
kubbesi, 125.Bkz. kubbe; - suyolcısı, 258.Bkz. 
suyolcı 

emin: Matbah-ı amire -i, 49 
Emin Beğ konağı, 238.Bkz. konak 
Emin Beğefendi bağı, 222, 250.Bkz. bağ 
Emin Sinan mahallesi (Çenberlitaş, Gedikpaşa), 35, 

36.Bkz. mahalle 
Ermeni maşatlığı, 8 1 ,  223, 224, 250.Bkz. maşatlık.Bkz. 

maşatlık 
Ermeni mektebi zokağı (Üsküdar), 82.Bkz. sokak 
Esb meydanı (Sultanahmet), 33.Bkz. meydan 
Esbbazarı, 204.Bkz. bazar 
Esbpazarı : - kemeri, 180.Bkz. kemer 
Esbpazarı kemeri, 4 1 ,  1 28.Bkz. kemer 
Eski All Paşa hammamı, 302.Bkz. hammiim 
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ESMA Sultan, 32 
evkaf: Ayasofya-i keb'ir -ı, 1 29; Hiicı Ebubekir Ağa 

ı, l l ; Mihrişah Viiiide Sultan -ı, 107; Sultan 
Mahmud Hiin-ı Evvel -ı, 97; Sultan Mahmud Hiin-ı 
Siin'i -ı, 280; Viiiide Sultan -ı, 195 

Evkaf muhasebesi, 28l .Bkz. muhasebe 
Evkaf-ı hümiiyun hazinesi, 1 ,  7, 46, 12 1 ,  1 27, 133,  1 36, 

140, 165, 2 18, 254, 267, 3 12, 3 16.Bkz. haz'ine 
Evkaf-ı hümiiyun nazırı, 280.Bkz. niizır 
Evkaf-ı hümiiyun neziireti, 63, 89.Bkz. neziiret 
Evliyil çiirşusı (Mevlev'ihiine kapısı), 104.Bkz. çiirşu 
Eyyub, 92 
Eyyub bölükbaşısı, 284, 287.Bkz. bölükbaşı 
Eyyub ciimi 'i, 162 
Eyyub karagolhiinesi, 140, 162.Bkz. karagolhane 

F 
FATIMA Sultan, 107 
Fatıma Sultan çeşmesi (Fındıklı), 107.Bkz. çeşme 
Fatih bölükbaşısı, 309, 3 10.Bkz. bölükbaşı 
Fatih meydiinı, 204.Bkz. meydan 
Fatih Sultan Mehmed ciimi 'i, l l , 44, 1 28, 142, 307.Bkz. 

cami' .Bkz. ciimi' 
Fatih Sultan Mehmed suyolı, 140, 175, 281 
Ferhiid Paşa çiftliği, 44, 102, 263.Bkz. çiftlik. Bkz. çiftlik 
Feriköyi, 1 89.Bkz. köy 
ferş: Frenk borısı -i, 283, 290; kurşun borı -i, 2, 3 1 ,  

54, 88, 102, 227; künk -i, 47 
Fethi yy e cami 'i (Çarşamba), 26.Bkz. cami ' 
Feyzi Efendi hiinesi, 290.Bkz. hane 
Fındıklı, 32; - deresi, 38.Bkz. dere; - mahallesi, 107, 

108.Bkz. mahalle 
Fındıklı karavulhiinesi, 32.Bkz. karavulhiine 
Fıstıklı (Beylerbeyi), 142, 287, 291 
Fıstıklı (İstavroz), 57, 63 
Fıstıklı çeşmesi, 289.Bkz. çeşme; - suyı, 289.Bkz. su 
Fıstıklıçeşme, 291 
Fıstıklıçeşme (Beylerbeyi), 291 
Firfiz Ağa, 30; - karavulhiinesi, 30.Bkz. karavulhane; 

- mahallesi, 89.Bkz. mahalle 
fodula furunı, 254, 256.Bkz. furun 
Fransız ispitalyası, 322.Bkz. ispitalya 
Frenk borısı, 289, 3 19.Bkz. borı; - ferşi, 283, 290.Bkz. 

ferş 
furun: Beğlik -ı, 295; fodula -ı, 254, 256 
Furun zokağı, 30l .Bkz. zokak 

G 
Galata, 13 ,  97, 142, 270, 280 
Galata kulle kapusı, 49.Bkz. kapu 
Galata mevlevihanesi, 14 1 ,  1 87.Bkz. mevlevihiine 
Galata sarayı, 4.Bkz. saray; - suyı yolı, 5.Bkz. suyolı 
Gülşeni tekyesi, 89.Bkz. tekye 
Gümüşsuyı, 283 
Güzelcekemer, 174, 28l .Bkz. kemer 

H 
Habshane dairesi, l l .Bkz. daire 
Hacce Rukiyye Hasene Hatlin vakfı, 57 .Bkz. vakf 
Hacı Ali Ağa menzili, 55.Bkz. hane 
Hacı AIT Efendi konağı, 3 15.Bkz. konak 
Hacı Arif Ağa menzili, 26.Bkz. hane 
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Hiicı Beşir Ağa çeşmesi, 141 ,  1 83 .Bkz. çeşme.Bkz. 
çeşme 

Hiicı Ebubekir Ağa evkafı, l l .Bkz. evkaf 
Hacı Edhem Efendi hiinesi, 164.Bkz. hane 
Hacı Hiifız Ağa çeşmesi, 174.Bkz. çeşme 
Hiicı Hasan Ağa bağı (Üsküdar), 8 l .Bkz. bağ 
Hiicı Hulusi Efendi konağı, 3 15.Bkz. konak 
Hacı Hüsiim Efendi siihilhiinesi, 178.Bkz. sahilhane 
Hiicı Hüseyin Efendi konağı, 3 14.Bkz. konak 
Hacı İbrahim Ağa menzili, 54.Bkz. hane 
Hacı İlyas Mecidli zokak, 30l .Bkz. zokak 
Hacı İzzet Beğ konağı, 232.Bkz. konak 
Hacı Mehmed Ağa bağçesi, 193.Bkz. bağçe 
Hacı Mehmed Ağa menzili, 56.Bkz. hane 
Hacı Veli Ağa bağı, 286.Bkz. biiğ 
Hacı Yahya Efendi bağçesi (Beylerbeyi), 60.Bkz. bağçe 
Hadlee Usta vakfı, 25.Bkz. vakf 
Hiifız Ağa çeşmesi, 3 1 1  
Halil Ağa bağı, 285.Bkz. bağ 
Halil Harndi Paşa çeşmesi, 233.Bkz. çeşme 
Halkalı su yı, 37 .Bkz. su 
Hamidiyye imiireti, 240.Bkz. imiiret 
Ham'idiyye türbesi, 239.Bkz. türbe 
Ham'idiyye vakfı, 307.Bkz. vakf 
hammiiliyye, 125 ,  1 35, 162, 168, 177, 1 8 1 ,  184, 1 86, 

192, 194, 196, 204, 2 12, 2 14, 2 15, 2 17, 23 1 , 234, 
239, 256, 260, 266, 280, 284, 303, 306, 322, 323 

hammiim, 39, 97, 203; Azebler -ı, 1 7 1 ;  Bağçeli-, 4, 
19 1 ;  Dltiib(?) -ı (Draman), 122; Eski Ali Paşa -ı, 
302; Öriciler -ı, 236, 237; Sultan Biiyezid -ı, 45 ; 
Türbe -ı, 162 

hiin: Çamurlı-, 209; Çınar -ı, 37; Deve -ı, 265; Deve 
-ı (Fatih), 44; İ Içi -ı, 90, 260; Kebeciler -ı, 237; 
Simkeş -ı, 238; Zenc'irli-, 230 

hane: Akif Efendi -si, 3 12; Ali Efendi -si, 1 79; 
Balçıklı Ali Efendi -si, 164; Bekir Efendi -si, 165 ;  
Çerkes Hasan Ağa -si, 289, 291 ;  Feyzl Efendi -si, 
290; Hiicı Edhem Efendi -si, 164; Hüseyin Beğ 
si, 3 13 ;  İsmii'll Efendi -si (Kabasakal), 33; Riigıb 
Beğ -si, 291 ;  Şehsene(?) Hanım -si, 29 1 ;  Yusuf 
Ağa -si, 291 

hiinkah: Seyyid Keşfi Ca'fer Efendi -ı, 32 
Harem iskelesi, 3 l l .Bkz. iskele 
Haremeyn hazinesi, 26l .Bkz. hazine 
Hiiriciyye nazırı, 227.Bkz. niizır 
Har'ik havzı, 23 l .Bkz. havz 
Harmanlık, 251 
Hasan Ağa çeşmesi, 49.Bkz. çeşme 
Hasan Ağa vakfı, 1 86.Bkz. vakf 
Hasan Beğ konağı, 3 13.Bkz. konak 
Hasan Paşa vakfı, 234.Bkz. vakf 
Haseki Hacı Mustafa Ağa çeşmesi, 89.Bkz. çeşme 
Haseki Sultan çeşmesi (Karta!), 142, 284, 287.Bkz. 

çeşme; -suyolları, 142, 284, 287.Bkz. suyolı 
Haseki Sultan çiftliği (Karta!), 142, 284.Bkz. çiftlik 
Haseki Sultan vakfı, 287.Bkz.vakf 
Hasib Efendi tekyesi, 164.Bkz. tekye 
Hasköy, 140, 165 
hastahfine: Asiikir-i şiihane -si, 178 
havz: Harik -ı, 23 1 ;  Salim Beğ -ı, l l  O 
Havzbaşı, 175 
Hayratlık kabristiinı (Üsküdar), 8 l .Bkz. kabristiin 
hazine, 35, 50; Evkaf-ı hümiiyun -si, 1, 7, 46, 121 ,  127, 

133, 1 36, 140, 165, 2 1 8, 254, 267, 3 1 2, 3 16; 
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Haremeyn -si, 26 1 ;  Maliyye -si, 3 ı2, 3 ı6; 
Nizamiyye -si, ı; Taksim -si, ı 

Hek'imoğlı suyolcısı, 295, 304, 306.Bkz. suyolcı 
hendek, 286 
Hıristiyan makheresi (Beyoğlu), ı 90.Bkz. makbere 
Hırvat amelesi, ı 24, 1 35.Bkz. arnele 
horasan, 8, 84 
Hüseyin Ağa bağı, 286.Bkz. bağ 
Hüseyin Beğ hanesi, 3 13.Bkz. hane 
Hüseyin Efendi konağı, 3 13 .Bkz. konak 

I 
Ihlamur, 1 92 
Ihlamur deresi, 3, 14 1 ,  1 88, 1 94.Bkz. dere.Bkz. dere 
ıskara, 2, 3, 75, 1 35, 1 70, 282, 320; - inşası, 6 1 , 63 
Iskara deresi (Zincirlikuyu), 28, 3 l .Bkz. dere 
Iskara(?) caddesi, ı6 l .Bkz. cactde 

i 
İbrahim Hanağlı vakfı, ı64.Bkz. vakf 
İbrahim Paşa cami 'i, 227.Bkz. cami ' ; - tankı, 227.Bkz. 

tari k 
İbrahim Paşa çeşmesi, 1 43.Bkz. çeşme; - suyolı, 

ı43.Bkz. suyolı 
İbrahim Paşa çeşmesi (Kasımpaşa), ı ı 6,  l ı9.Bkz. çeşme 
İbrahim Paşa kolı, 38, 206.Bkz. kol.Bkz. kol; -

mesleği, 205.Bkz. meslek 
İbrahim Paşa mektebi, 262.Bkz. mekteb 
İbrahim Paşa seblli, 262.Bkz. sebil 
İbrahim Paşa seb'ili suyolı, ı42, 262, 263.Bkz. 

suyolı.Bkz. suyolı 
İcarat, ı 2o. 1 3 1 ,  1 35, 1 37 
İhsaniyye, 3 1 1 , 3 ı4  
İlçi ham, 90, 260.Bkz. han.Bkz. han; - terazGsı, 90, 

260.Bkz. terazG.Bkz. terazG 
ilm ü haber, 76 
imaret Hamidiyye -i, 240 
İncir karyesi, 142, 304.Bkz. karye 
İshak Paşa suyolcısı, 306, 307, 3 10, 3 17, 3 ı9.Bkz. 

suyolcı 
iskele: DavGd Paşa -si, 15 ,  1 6; Harem -si, 3 1 1  
İskele çeşmesi (Emirgan), l ı3 .Bkz. çeşme 
İslam kabristanı, 25 l .Bkz. kabristan 
İsma''il Efendi hanesi (Kabasakal), 33.Bkz. hane 
İsma''il Paşa konağı, 227.Bkz. konak 
ispitalya: Fransız -sı, 322 
İstavroz (Üsküdar), 57, 63 
İstavroz deresi, 22 1 ,  249, 29l .Bkz. dere 
İstinye, 2 1 3  
İstinye çay ın, ı 1 0, 1 ı l .Bkz. çayır 
İ vaz karyesi, ı 99, 200.Bkz. karye 
İzzet Paşa çiftliği, ı 88.Bkz. çiftlik 

K 
Kabasakal mahallesi, 33.Bkz. mahalle 
kabristan: Hayratlık -ı (Üsküdar), 8 1 ;  İslam -ı, 25ı 
Kadi Ya'küblı karyesi, 38.Bkz. karye 
Kağıdcılar, 232 
Kağıdhiine, 86, ı88 
Kahvecibaba kemeri, 206.Bkz. kemer 
kal 'a: Anadolıfeneri -sı, 1 75 ;  Rumilifeneri -sı, 1 14 

kalay: lökün -, ı 68, 305 
Kalfa karyesi, ı 97.Bkz. karye 
Kalpakcı Mıgırdiç bağçesi, ı88.Bkz. bağçe 
Kamburçeşme, 265.Bkz. çeşme 
Kamer HatGn mahallesi, 4.Bkz. mahalle 
Kamil Beğefendi sahilhanesi, ı79.Bkz. sahilhane 
Kamil Efendi sahÜhanesi, 1 78.Bkz. sahilhane 
Kanlıkilise (Eğrikapı), 1 26.Bkz. kilise 
Kapan-ı dakik, ı40, 1 70, 172, 174; - caddesi, 

ı 7 l .Bkz. cadde 
kapu: Ah ur-, 33;  Bağçe-sı, 22; Buğdaycılar -sı, 23 ı ;  

Cebe Al'i Yeni-sı, 1 4 1 ,  256, 258; Çadırcılar -sı, 
226, 236, 237; ÇarşG-sı, 227; Edirne-sı, l l , 12,  
40, 44, 1 27; Eğri-, 54, 125, 1 26, 1 36; Galata kulle 
-sı, 49; Kaşıkcılar -sı, 226; Kum-, 17 ;  
Mevlev'ihane -sı, 97, 1 03, 1 04; Parmak-, 46; 
Samatya -sı, 22, 23; Tekye -sı (Üsküdar), 77, 78; 
Top-, 1 02 

Kapudan Şeh'id All Paşa çeşmesi (Vezneciler), 266.Bkz. 
çe ş me 

Karaca Ahmed Sultan türbesi, 225, 25 I .Bkz. türbe 
Karaca Ahmed terazGsı, 225 
Karadud mesleği, 30.Bkz. meslek 
Karadut mahallesi (Tophane), 88, 89.Bkz. mahalle 
karagolhane: Acımasluk -si, 243; Asakir-i şahane -si, 

178;  Çenberlitaş -si, 1 85 ;  EyyGb -si, 140, 1 62 
Karagümrük, 128 
Karaman çarşGsı, 39,  41 ,  1 28.Bkz. çarşG 
karavolhane.Bkz. karagolhane 
karavulhane: Bağçekapusı -si, 22, 23; Çenberli dikilitaş 

-si, 35; Fındıklı -si, 32; F'irGz Ağa -si, 30; 
Samatya kapusı -si, 22, 23; Sultan Bayez'id -si, 
1 06; Tepe -si, 57 

kargir kemer, 8, 9.Bkz. kemer 
kargir kubbe, 240, 279.Bkz. kubbe 
Karta! kazası, 287.Bkz. kaza 
karye: Anadolıfeneri -si, 175;  Avas -si, 39; Bağçe 

-si, 64, 76, ı 20. 1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 32, 1 37, 1 38, 140, 144, 
159;  Belgrad -si, 64, 76, 1 26, 145, 147, 1 6 1 ;  
Boyacı -si, ı09; Cebeci -si, 208; Cebehiineci 
si, 1 34; Cico -si, 200, 203; İncir -·si, 142, 304; 
İ vaz -si, 1 99, 200; Kadi Ya'küblı -si, 38; Kalfa 
-si, 1 97; Küçük-, 1 34; Litros -si, 10 1 ,  1 02; 
Metris -si, 38; Mirgfin -si, 1 09, 178; Soğanlık 
si (Karta!), 142, 284, 287; Vidos -si, 99; Yehfid 
Burgazı -si, 97; Yeniköy -si, 280; Zekeriyya 
si, 1 5 1 ,  152 

Kasım Paşa, 1 16, 1 19 
kasr: Alay -ı, 1 0  
Kasr-ı hümayGn, 70 
kassab dükkanı (Sultanahmet), 33.Bkz. dükkan 
Kaşıkcı çiftliği, 99.Bkz. çiftlik; - deresi, 99.Bkz. dere 
Kaşıkcılar kapusı, 226.Bkz. kapu 
katma, 149, 1 50, 1 5 1 ,  1 54, 155, 1 56, 1 57, 1 58, 1 60, 1 97, 

1 99, 202, 203, 204, 207, 209, 2 10; - lağm, 1 56; 
Balahan deresi -sı, 1 95 ;  Balahandere -ları, 140; 
Bekir Paşa -sı, 1 1 0  

kaza: Karta! -sı, 287 
Kazgancı cami 'i, ı 83.Bkz. cami' 
Kazgancılar, 232 
Kazıklıdere, 1 5 l .Bkz. dere 
Kebeciler ham, 237.Bkz. han 
kebir maslak, 96.Bkz. maslak 
kefere maşatlığı (Topkapı), 1 02.Bkz. maşatlık 
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Kemankeş medresesi (Okcılarbaşı), 90.Bkz. medrese 
Kemankeş terazfisı, 1 85, 268.Bkz. terazfi 
kemer: Akyar -i, 209, 2 1 0; Bozdoğan -i, 1 27, 1 29, 

204, 262, 268; Esbpazarı -i, 4 1 ,  1 28, 1 80; 
Güzelce-, 174, 28 1 ;  Kahvecibaba -i, 206; kargir 
-, 8, 9; Maviova -i, 83, 87 

keraste, 223 
kerpiç tuğlası, 170.Bkz. tuğla 
Kestane pınarı, 1 95.Bkz. pınar 
keşf-i evvel defteri, 14 1 ,  149, 1 66, 170, 1 75, 1 80, 1 83, 

1 85, 1 87, 1 92, 1 95, 1 97, 2 1 3, 2 19, 226, 240, 284, 
287, 293, 300, 304, 307.Bkz. defter 

Kıbtiyan mahallesi (Üsküdar), 80.Bkz. mahalle 
Kılıçpınarı, 1 52.Bkz. pınar 
kırba, 1 
Kırkçeşme, 1 36 
Kırkçeşme ana !ağını, 142.Bkz. !ağın 
Kırkçeşme suları, 300 
Kırkçeşme suyı, 83.Bkz. su; - ana tar'ikı, 83, 87.Bkz. 

tarik. Ayrıca bkz. suyolı; - yolı, 33.Bkz. suyolı 
Kırkçeşme tarikı, 252.Bkz. tarik 
Kısıklı deresi, 2 19, 248.Bkz. dere 
kışla: Beğoğlı -sı, 1 9 1 ;  Davfıd Paşa -sı, 282; 

Mecldiyye -sı, 1 ,  4, 5; Selimiyye -sı, 244, 3 1 0  
Kıt'acı(?) bağı (Beylerbeyi), 62.Bkz. bağ 
kıyye, 2 14  
Kızılmescid çeşmesi, 1 64.Bkz. çeşme 
kilise: Kanlı- (Eğrikapı), 1 26 
Kilyoz çeşmesi, 1 14.Bkz. çeşme; - suyolı, 1 14.Bkz. 

suyolı 
Kirazlıbend (II. Mahmud, 1 8 1 8), 147.Bkz. bend 
kireç, 2 
Kireç ocağı, 2 1 3  
Kireç ocağı (İstinye), 2 1 3  
Kireçhane, 1 09, 1 10 
kiremid, 305 
Kiremid mahallesi (Eğrikapı), 1 25,  1 26.Bkz. mahalle 
Klsedar Efendi bağçesi (Beylerbeyi), 48.Bkz. bağçe 
Kisedar Efendi konağı (Beylerbeyi), 47.Bkz. konak 
Kocataş (Sarıyer), 149 
Koğacı Dede cami 'i, 26.Bkz. cami' 
kol: Ayişe Sultan -ı, 38, 1 99; İbrahim Paşa -ı, 38, 

206; Levend çiftliği -ı, 1 87; Mesih Paşa -ı, 206; 
Sulıkule -ı, 142; Sulıkulle -ı, 300 

konak, 97; Abdullah Efendi -ı (Acemoğlu), 267; 
Abdülkertın Ağa -ı, 3 15 ;  Ahmed Beğ -ı, 3 14; 
Ahmed Efendi -ı, 233; Ali Beğ -ı, 3 12; Ali Paşa 
-ı, 227; Asım Beğefendi -ı, 228; Celaleddin Paşa 
-ı, 3 13 ;  Cemil Beğefendi -ı, 233; Cemil Paşa -ı, 
3 14; Edhem Paşa -ı, 3 14; Edlb Molla -ı, 232; 
Emin Beğ -ı, 238; Hacı Ali Efendi -ı, 3 1 5; Hacı 
Hulusi Efendi -ı, 3 15 ;  Hacı Hüseyin Efendi -ı, 
3 14; Hacı İzzet Beğ -ı, 232; Hasan Beğ -ı, 3 13;  
Hüseyin Efendi -ı, 3 13 ;  İsma'il Paşa -ı, 227; 
Kisedar Efendi -ı (Beylerbeyi), 47; Mehmed Beğ 
ı, 3 15 ;  Mustafa Ağa -ı, 3 1 3 ;  Namık Paşa -si 
(Fındıklı), 4; Nuri Efendi -ı (Kumkapı), 17 ;  Pedri 
Beğ -ı, 240; Refik Beğ -ı, 229; Reşid Paşa -ı, 
29 1 ;  Rfıznamçeci Yümnl Efendi -ı (Saraçhanebaşı), 
267; Sa'ld Efendi -ı (Çenberlitaş), 35, 42 

kontorato senedi, 1 73, 1 82, 1 97, 226, 287, 295, 304, 306, 
3 10.Bkz. sened 

Köprili kütübhanesi, 259.Bkz. kütübhane 

V AKIF SU D EFI'ERLERİ 1 SU KEŞiF D EFI'ER İ 

Köprili Mehmed Paşa medresesi, 14 1 ,  1 85.Bkz. 
medrese.Bkz. medrese 

Köprili suyı, 1 82.Bkz. su; - ana tarlkı, 235.Bkz. tarik; 
- tarikı, 1 80.Bkz. tarik 

Köprilioğlı medresesi, 1 85.Bkz. medrese 
köşk: Sarraf Mısırlıoğlı -i, 223, 245; Yıldız -i 

(Zincirlikuyu), 28, 3 1  
köy: Feri-i, 1 89 
kubbe: Beğlik su yı -si, 40; Cico -si, 202; Eğrikapu 

taksim -si, 125; kargir -, 240, 279; Sultan Bayezld 
-si, 25; taksim -si, 1 26, 3 1 7  

Kuloğlı mahallesi, 4.Bkz. mahalle 
kum, 2, 99 
Kumkapu, 17 .Bkz. kapu 
kumluk mesleği, 28, 3 1 ,  248, 286.Bkz. meslek 
Kumluk mesleği, 1 53.Bkz. meslek 
kumluk meslekleri, 1 59 
kurşun borı, 1 0, 12,  13 ,  1 7, 2 1 ,  22, 26, 32, 36, 39, 40, 44, 

45, 46, 5 1 ,  52, 77, 88, 90, 9 1 ,  94, 95, 108, 1 2 1 ,  1 28, 
1 29, 1 32, 140, 1 62, 167, 170, 1 7 1 ,  1 80, 1 82, 1 83,  
1 85 , 1 90, 1 93, 204, 2 10, 2 14, 223, 224, 226, 227, 
228, 230, 23 1 , 232, 234, 235, 237, 238, 240, 243, 
250, 255, 259, 262, 263, 265, 268, 269, 288, 289, 
29 1 , 292, 296, 298, 299, 305, 307, 308, 3 17, 
3 19.Bkz. borı.Bkz. borı ; - ferşi, 2, 3 1 ,  54, 88, 1 02, 
227.Bkz. ferş.Bkz. ferş 

Kuşbaz terazfısı, 185 .Bkz. terazlı 
Kuşbaz terazfısı (Okcılarbaşı), 90.Bkz. terazlı 
kuyu: Atik Ali Paşa cami 'i -sı, 1 06 
Küblice, 47 
Küçükhammam terazfısı, 1 04.Bkz. terazlı 
Küçükkarye, 1 34.Bkz. karye 
Küçükyatak, 1 02 
künk, 2, 5, 8 1 ,  1 04, l l l , 1 17; - ferşi, 47; altı baca -i, 

105; altı parmak -i, 28, 39, 44, 10 1 ,  1 02, 1 03, 1 29, 
203, 282, 283, 30 1 ;  altı pulluk -i, 8, 33, 38, 57, 58, 
59, 6 1 ,  62, 1 74, 1 76, 1 88, 1 96, 1 98, 204, 257, 263, 
282, 302; Amahud -i, 22, 30, 37, 38, 42, 47, 54, 55, 
56, 79, 8 1 ,  82, 92, l l  O, l l  ı. 1 14, 1 15, l l  7, 149, 1 54, 
1 55, 1 58, 166, 1 90, 1 9 1 ,  1 98, 1 99, 2 12, 220, 22 1 ,  
248, 249, 285, 286, 288, 289, 298, 304, 3 18; birerlik 
-i, 3, 30, 33, 1 09, l l  O, l l  1 ,  l l2, 250, 28 1 ;  paşa -i, 
206, 264, 302, 303, 320; yedi parmak -i, 39, 40, 41 ,  
235 

kürkci dükkanı (Saraçhilnebaşı), 45.Bkz. dükkan 
Kürkci terilzfısı, 265.Bkz. terazu 
kütübhane, 90; Köprili -si, 259 

L 
!ağın, 150, 1 94, 1 97, 1 99, 201 ,  202, 2 10; katma -, 1 56; 

Kırkçeşme ana -ı, 142; Mesih Paşa -ı, 204, 2 1 2  
Lağm ağzı mesleği, 99.Bkz. meslek 
lağmcıyiln, 1 24, 133 ,  1 35, 1 39 
Lilleli bölükbaşısı, 256 
Lilleli cami ' i :  - abdest masiakl an, 254.Bkz. masi ak; -

suyolı, 1 4 l .Bkz. suyolı 
Levend çiftliği, 1 ,  2, 5.Bkz. çiftlik; - kolı, 1 87.Bkz. kol 
Litros karyesi, 10 1 ,  102.Bkz. karye 
lökün, 3,  14, 2 1 , 33, 47, 48, 57, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 

7 1 ,  73, 74, 76, 82, 83, 9 1 ,  99, 1 0 1 ,  108, l l4, l l 5, 
l l 8, 1 20, 1 2 1 ,  1 24, 1 25, 1 26, 1 3 1 ,  1 32, 1 33,  1 34, 
1 37, 1 38, 140, 1 59; - kalay, 168, 305 

lüle, 1 59; darb -si, 95 
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M 
mahalle: Akşemseddin -si, 30 1 ;  Atik Mustafa Paşa 

-si (Ayvansaray), 53; Avcı Beğ -si (Eğrikapı), 54; 
Cihangir -si (Tophane), 88, 89; Dırağınan -si 
(Çarşamba), 1 22, 1 23 ;  Dorbalı Ali -si (Üsküdar), 
77; ECdaizade -si (Fatih), l l ;  Emin Sinan -si 
(Çenberlitaş, Gedikpaşa), 35, 36; Fındıklı -si, 107, 
108; Firuz Ağa -si, 89; Kabasakal -si, 33; 
Kamer Hatun -si, 4; Karadut -si (Tophane), 88, 
89; Kıbtiyan -si (Üsküdar), 80; Kiremid -si 
(Eğrikapı), 1 25,  1 26; Kuloğlı -si, 4; Mahmud Ağa 
-si (Sütlüce), 143; Muhyiddin (Çukurcum'a) -si, 
4; Nişancı Mehmed Paşa -si (Kumkapı), 17 ;  Okcı 
Musa -si (Galata), 13 ;  Sakabaşı -si (Tophane), 
88, 89; Sarmaşık -si (Karagümrük), 1 28; 
Selimiyye -si, 3 1 1 ;  Sivrikoz -si (Kasımpaşa), 
1 16, 1 19; Sofılar -si, 4 1 ,  42; Solak Sinan -si 
(Üsküdar), 77; Sultan -si (Edirnekapı), 40; 
Süleyman Subaşı -si (Eyüp), 92; Turşıcı -si 
(Hasköy), 140, 165, 169; Yahya Çelebi -si 
(Tophane), 141 ,  1 83 ;  Yehil.di -si, 168 

Mahmud Ağa mahallesi (Sütlüce), 143.Bkz. mahalle 
makbere: Hıristiyan -i (Beyoğlu), 190 
Maliyye hazinesi, 3 12, 3 16.Bkz. hazine 
Malta, 265 
Malta çiirşusı, 39, 1 28.Bkz. çiirşu 
Maltabaca, 276 
Markar bağçesi, 1 94.Bkz. bağçe 
mas! ak, 302, 308; kebir -, 96; Laleli cami 'i iibdest 

ları, 254 
maşatlık: Ermeni -ı, 8 1 ,  223, 224, 250; kefere -ı 

(Topkapı), 1 02; Rum -ı, 28; Yehudi -ı, 223, 224, 
250 

Maşatlık terazusı, 1 94, 1 95 
Matbah-ı amire emini, 49.Bkz. emin 
Maviova kemeri, 83, 87.Bkz. kemer 
Mecldiyye kışlası, 1 ,  4, 5.Bkz. kışla 
meclis: Su -i, 170, 2 1 3  
medrese, 90; Kemiinkeş -si (Okcılarbaşı), 90; Köprili 

Mehmed Paşa -si, 1 4 1 ,  1 85 ;  Köprilioğlı -si, 1 85; 
Mehmed Ağa -i (Divanyolu), 14 1 ,  185,  261 ;  
Mehmed Ağa -si (Di vanyol u), 185; Sinan Paşa -si 
(Sadefciler), 90; Yazılu-, 164 

medrese bağçesi, 204.Bkz. bağçe 
Mehmed Ağa çeşmesi, 228.Bkz. çeşme 
Mehmed Ağa medresesi (Divanyolu), 141 ,  1 85,  

26 l .Bkz. medrese 
Mehmed All Paşa siihilhiinesi, 1 79.Bkz. sahilhane 
Mehmed Beğ konağı, 3 15 .Bkz. konak 
Mehmed Efendi siihilhiinesi, 178.Bkz. sahilhane 
MEHMED Paşa, Köprili, 90 
mekteb: İbrahim Paşa -i, 262; Seniyyeperver Ay işe 

Sultan -i (Atpazarı), 1 4 1 ,  252; Viiiide -i, 307 
Mekteb: -i harbiyye, 1 90, 32 1 ;  --i sultiiniyye, 143, 

320 
Mekteb-i sultani (Beyoğlu), 1 ;  - su yı, 4.Bkz. su; 

yalı, 5.Bkz. suyolı 
Mekteb-i sultaniyye suyolı, 143, 320.Bkz. suyolı.Bkz. 

suyolı 
menzil :  Hacı All Ağa -i, 55; Hacı Arif Ağa -i, 26; 

Hacı İbrahim Ağa -i, 54; Hacı Mehmed Ağa -i, 56 
Mercan, 228, 229 
Mercan ciimi 'i, 237.Bkz. cami' 

Merkebciler, 234 
Merkez Efendi türbesi mesleği, 103.Bkz. meslek 
mermer, 272 
mescid: Sirkeci -i, 29, 30, 88 
Mesih Paşa kolı, 206.Bkz. kol 
Mesih Paşa !ağını, 204, 2 12.Bkz. !ağın 
meslek, 3, 27, 37, 38, 8 1 ,  1 16, 236; - inşası, 30, 47, 48, 

82; Çağlar-, 282; İbrahim Paşa kolı -i, 205; 
Karadud -i, 30; kumluk -i, 28, 3 1 ,  248, 286; 
Kumluk -i, 153 ;  kumluk -leri, 159; Lağm ağzı -i, 
99; Merkez Efendi türbesi -i, 1 03; Mi 'mar çeşmesi 
-i, 257; Söğüdli-, 208; Subaşıoğlı -i, 40; 
Süleymaniyye -i, 238; Tophane -i, 30; 
Tophaneliağlı -i, 143; Uçar -, 202; yatakbaşı -i, 
1 74, 1 83, 1 96, 203, 223, 224, 250, 25 1 , 257, 282, 
288, 290, 292, 296, 304, 305; Yatakbaşı -i , 101  

Meslek diddesi, 1 88.Bkz. ciidde 
Metris karyesi, 38.Bkz. karye 
mevlevihane: Galata -si, 14 1 , 1 87 
Mevlevihane, 1 94; - suyolı, 143, 1 95,  320.Bkz. suyolı 
Mevlevihane kapusı, 97, 1 03, 1 04.Bkz. kapu 
meydan: Acemoğlı -ı (Şehzade), 45; Bayezid -ı, 226, 

239; Esb -ı (Sultanahmet), 33; Fatih -ı, 204; 
Tekye -ı (Beylerbeyi), 6 1  

mezarlık: Rum -ı, 1 83 
Mi 'mar Ayas cami 'i (Saraçhane), 1 8, 24.Bkz. cami ' 
Mi'mar çeşmesi, 257.Bkz. çeşme; - mesleği, 257.Bkz. 

meslek 
Mi 'mar Sinan cami 'i, 266.Bkz. cami' 
Mi'mar terazusı, 1 04.Bkz. terazu 
MiHRiŞAH Viiiide Sultan (III. Selim'in annesi), 144, 

270 
Mihrişah Viiiide Sultan çeşmeleri, 3 1 1 
Mihrişah Viiiide Sultan çeşmesi.Bkz. çeşme 
Mihrişah Viiiide Sultan evkafı, 107, 142, 270.Bkz. evkaf 
Millet bağçesi (Beyoğlu), 5.Bkz. bağçe 
Mirgun karyesi, 109, 178.Bkz. karye.Bkz. karye; -

suyolı, 109, 1 12, 2 1 3.Bkz. suyolı.Bkz. suyolı 
Mismarcılar tarikı, 1 28.Bkz. tarik 
Monla ayazması, 1 93.Bkz. ayazma 
Maniii bayın (Fındıklı), 107, 1 08.Bkz. bayır 
Maniii Hüsrev cami 'i (Sofular), 42.Bkz. cami ' 
muhasebe: Evkaf -si, 281 
Muhyiddin (Çukurcum 'a)  mahallesi, 4.Bkz. mahalle 
MUSTAFA Ağa (Eyüp bölükbaşısı), 284 
Mustafii Ağa konağı, 3 13.Bkz. konak 
MUSTAFA Niiill Paşa (Sadrazam), 178 
Mustafa Niiill Paşa siihilhiinesi, 178.Bkz. sahilhane 
muvakkıthiine, 307 
Müsellem caddesi, 293.Bkz. ciidde 
müte'ahhid, 254, 256, 258, 263, 267, 309, 3 10, 3 17, 3 1 9  
mütevelli, 294 

N 
nakliyye, 162, 1 68, 1 77, 1 8 1 ,  1 84, 1 86, 1 92, 194, 1 96, 

204, 2 1 2, 214, 2 1 5, 2 17, 323 
Nakşıdil Viiiide Sultan suyolı, 143.Bkz. suyolı 
Nakşıdil Viiiide Sultan türbesi, 142, 307.Bkz. türbe 
Namık Paşa bağçesi (Fındıklı), 107.Bkz. bağçe 
Naınık Paşa konağı (Fındıklı), 4.Bkz. konak 
niizır: Evkaf-ı hümiiyun -ı, 280; Hariciyye -ı, 227; 

Tophane -ı, 89 

33 1  
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nezaret: Evkaf-ı hümayıln -i, 63, 89; Su -i, 256, 258, 
26 1 ,  270, 280; Ticaret -i, ı48, ı86, 280 

Nişancı cami 'i  (Kumkapı), 17 .Bkz. cami ' 
Nişancı Mehmed Paşa mahallesi (Kumkapı), 1 7.Bkz. 

mahalle 
Nişancı-i cedid cami 'i (Fatih), ı2.Bkz. cami' 
Nişantaşları, ı88 
Nizamiyye hazinesi, l .Bkz. hazine 
Nfihkuyusı (Üsküdar), 3 1 3  
Nılr-ı Osmaniyye bölükbaşısı, 2 ı3 .Bkz. bölükbaşı 
NCır-ı Osmaniyye cami 'i, 2 ı3 .Bkz. cami' 
Nuri Beğ bağçesi (Beylerbeyi), 47.Bkz. bağçe 
Nuri Efendi konağı (Kumkapı), 1 7.Bkz. konak 
Nusretiyye cami'i, ı42, 295.Bkz. cami' ; - suyolı, 142, 

295.Bkz. suyolı 

o 
ocak: taş -ı, ı60 
Okcı Musa mahallesi (Galata), 1 3 .Bkz. mahalle 
Okcılarbaşı, 46, 90, 268; - terazCısı, 265.Bkz. terazlı 
Ortacadde (Fıstıklı, Beylerbeyi), ı42, 287, 29 1 .Bkz. 

cadde 
Osman Ağa bağçesi (Beylerbeyi), 59.Bkz. bağçe 
Osmaniyye cami 'i, 142.Bkz. cami ' ; - suyolı, ı42.Bkz. 

suyolı 

ö 
Ömer Ağa çeşmesi, 32.Bkz. çeşme 
ÖMER Ağa, Hacı (Fatih bölükbaşısı), 3 1 0  
Öriciler hammamı, 236, 237.Bkz. harnınarn 
Öriciler zokağı, 228.Bkz. zokak 
Özbekler tekyesi, ı64.Bkz. tekye 

p 
Pangalta, 1 90 
Parmakkapu, 46.Bkz. kapu 
Parmakkapu terazCısı, 265.Bkz. terazlı 
paşa künki, 206, 264, 302, 303, 320.Bkz. künk 
Paşabağçesi, ı43, 3 1 7  
pazar: At-ı, 252 
Pedri Beğ konağı, 240.Bkz. konak 
pınar: Kestane -ı, ı 95 ;  Kılıç -ı, ı52 

R 
Ragıb Beğ hanesi, 29 1 .Bkz. hane 
Refik Beğ konağı, 229.Bkz. konak 
Reşld Paşa konağı, 291 .Bkz. konak 
Rif'at Beğ bağı (Beylerbeyi), 47.Bkz. bağ 
Rif'at Beğ sahilhanesi, ı 79.Bkz. sahilhane 
Rılm maşatlığı, 28.Bkz. maşatlık 
Rılm mezarlığı, 183.Bkz. mezarlık 
Rumilifeneri çeşmesi, ı ı5.Bkz. çeşme 
Rumilifeneri kal'ası, ı ı4.Bkz. kal 'a 
RCımilihisarı, 8, 9 
Rılznamçe, 309 
RCıznamçeci Yümni Efendi konağı (Saraçhanebaşı), 

267.Bkz. konak 

s 
Sa'id Efendi konağı (Çenberlitaş), 35, 42.Bkz. konak 
Sadefciler, 90; - terazılsı, 90.Bkz. terazlı 
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Sadefciler terazılsı, ı 85, 269.Bkz. terazCı.Bkz. terazıl 
SAFIYYE Sultan, 142, 304 
sahilhane: All Paşa -si, 1 79; Hacı Hüsam Efendi -si, 

178; Kamil Beğefendi -si, ı79; Kamil Efendi -si, 
178; Mehmed All Paşa -si, 179; Mehmed Efendi -
si, ı78 ;  Mustafa Naill Paşa -si, ı78; Rif' at Beğ 
si, 179; V ahi d Paşa -si, ı79 

sahilsaray: Çırağan -ı, 320; Çırağan -yı, 3 
Sakabaşı mahallesi (Tophane), 88, 89.Bkz. mahalle 
Salim Beğ çayırı, ı ı i .Bkz. çayır 
Salim Beğ havzı, 1 lO.Bkz. havz 
Samatya kapusı, 22, 23.Bkz. kapu; - karavulhanesi, 22, 

23.Bkz. karavulhane 
saray: Beğlerbeği -ı, ı42, 287, 29ı ;  Beşiktaş -ı, ı20, 

ı2ı ,  1 3 ı ,  ı 32, ı37, 1 38, ı40; Çırağan -ı, ı20, ı2ı ,  
ı3 1 ,  1 32, ı37, ı38, ı40; Galata -ı, 4; --ı hümayCın, 
ı42, ı92, 239, 284 

Sarıgez, 302 
Sarıgüzel çeşmesi, 302.Bkz. çeşme 
Sarıyar, ı49 • 

Sarmaşık, 264 
Sarmaşık mahallesi (Karagümrük), ı28.Bkz. mahalle 
Sarraf Mısırlıağlı köşki, 223, 245.Bkz. köşk 
Savak, 74 
sebil, ı8, ı9, 24, 90; İbrahim Paşa -i, 262 
Sellmiyye cami'i, ı43, 2 ı9, 225, 244, 3 10.Bkz. cami' 
Sellmiyye kışlası, 244, 3 ıO.Bkz. kışla 
Sellmiyye mahallesi, 3 ı l .Bkz. mahalle 
Sellmiyye suyolları, ı41 .Bkz. suyolı 
sened: kontorato -i, ı73, 1 82, 1 97, 226, 287, 295, 304, 

306, 3 1 0  
Seniyyeperver Ayişe Sultan mektebi (Atpazarı), ı4 1 ,  

252.Bkz. mekteb 
Sepetciler terazılsı, 265 .Bkz. terazlı 
Serrachane, 24, 266, 267 
Serrachanebaşı, 45, ı 07 
seyl, 28 
Seyyid Keşfi Ca'fer Efendi hiinkahı, 32.Bkz. hankah 
sıva, ı 25 
Silahdar Abdullah Ağa çeşmesi, 1 65.Bkz. çeşme; -

suyolı, ı65.Bkz. suyolı 
Silahdar Abdullah Ağa vakfı, 165.Bkz. vakf 
Silahdar Ağa çeşmesi, 3 ı l .Bkz. çeşme 
Simidci sokağı (Eğrikapı), 54.Bkz. sokak 
Simkeş hanı, 238.Bkz. han 
Sinan Paşa medresesi (Sadefciler), 90.Bkz. medrese 
Sinan Paşa terazılsı (Sadefciler), 90.Bkz. terazıl 
Sirkeci mescidi, 29, 30, 88.Bkz. mescid 
Sivrikoz mahallesi (Kasımpaşa), ı ı6, ı ı9.Bkz. mahalle 
Sofılar mahallesi, 4ı ,  42.Bkz. mahalle 
Soğanlık karyesi (Karta!), ı42, 284, 287.Bkz. karye 
sokak: Ermeni mektebi -ı (Üsküdar), 82; Simidci -ı 

(Eğrikapı), 54; Toprak -, 54; Yahnikapan -ı 
(Beyazıt), 25 

Solak Sinan çeşmesi (Üsküdar), 79.Bkz. çeşme 
Solak Sinan mahallesi (Üsküdar), 77.Bkz. mahalle 
Sormagir cami'i, 4.Bkz. cami' 
Söğüdlimeslek, 208.Bkz. meslek 
su: - nakli, 1 ;  Beğlik -yı, 40; Bendler -yı, ı ;  

Büyükdere -yı, 278; Çırağan sahilsarayı -yı, 3;  
Fıstıklı çeşmesi -yı, 289; Halkalı -yı, 37; 
Kırkçeşme -ları, 300; Kırkçeşme -yı, 83; Köprili 
vakfı -yı, ı 82; Mekteb-i sultani -yı, 4; Sultan 
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Osman -yı, 46, 1 05, 107; Sultan Süleyman -yı, 6; 
Süleymaniyye -yı, 236; Yeniköy -yı, 278 

Su meclisi, ı 70, 2 1 3  
S u  nezareti, 256, 258, 26ı ,  270, 280 
su terazilsı, 170.Bkz. terazil 
Subaşıoğlı mesleği, 40.Bkz. meslek 
silk: Davild Paşa -ı, ı5 
Sulıkule kolı, ı42.Bkz. kol 
Sulıkulle kolı, 300 
Sultan Ahmed cami 'i, 1 27, l 30.Bkz. cami ' 
Sultan Ahmed Han vakfı, 1 29, ı 3 l .Bkz. vakf 
SULTAN Ahmed Han-ı Salis, 145 
Sultan Bayezld, 268 
Sultan Bayeiid cami 'i, 25, 1 06.Bkz. cami' 
Sultan Bayezld hammamı, 45.Bkz. harnınarn 
Sultan Bayezld karavulhanesi, 106.Bkz. karavulhane 
Sultan Bayezld kubbesi, 25.Bkz. kubbe 
Sultan Bayezld taksimi, 1 85.Bkz. taksim 
Sultan çeşmesi (Unkapanı), ı 74.Bkz. çeşme 
Sultan çiftliği (Üsküdar), 14 1 ,  ı 95, 196.Bkz. çiftlik; -

çeşmeleri suyolı, ı96.Bkz. suyolı 
Sultan I. Abdülhamld cami 'i (Emirgan), ı 78 
SULTAN I. Abdülhamld Han, ı78 
Sultan I. Abdülhamld Han cami'i (Emirgan), ı79.Bkz. 

cami' 
Sultan I. Abdülhamld Han çeşmesi, 179 .Bkz. çeşme 
Sultan I. Abdülhamld Han vakfı, ı 80.Bkz. vakf 
Sultiin mahallesi (Edirnekapı), 40.Bkz. mahalle 
SULTAN Mahmild Han, ı75 
SULTAN Mahmild Han-ı Evvel, 28 
SULTAN Mahmud Han-ı Evvel, ı45, 280 
Sultan Mahmild Han-ı Evvel e';kafı, 97.Bkz. evkaf 
Sultan Mahmild Han-ı Evvel tfikslmi, ı20, 1 3  ı, 1 37, 

ı40.Bkz. taksim 
SULTAN Mahmild Han-ı Sani, 291 ,  295 
Sultan Mahmud Han-ı San! evkafı, 280.Bkz. evkiif 
Sultan Mahmild Han-ı San! türbesi, ı42, 236, 268, 

270.Bkz. türbe; - suyolı, ı42.Bkz. suyolı 
Sultan Mahmud türbesi, 94.Bkz. türbe 
Sultan Mustafa çeşmesi (Paşabahçe), 3 ı 7 .Bkz. çeşme 
SULTAN Mustafa Han, ı43, ı46, 254, 3 ı7 
SULTAN Osman Han, 146 
SULTAN Osman Han, 263, 267 
Sultan Osman suyı, 46, 105, ıo7.Bkz. su 
SULTAN Selim Han, ı43, 2 ı9, 244, 3 10, 3 ı  ı 
Sultan Süleyman çeşmeleri (Rumelihisarı), 8, 9.Bkz. 

çeşme 
Sultan Süleyman çeşmesi (Cibali), 256.Bkz. çeşme 
SULTAN Süleyman Han, 33, 37, 83 
SULTAN Süleyman Han, ı97, 256 
Sultan Süleyman suyı, 6.Bkz. su 
Sultan Süleyman vakfı, 4 l .Bkz. vakf 
Sultan tepesi, ı 43 
suyolcı, 225; Aksaray -sı, 304; Azablar -sı, ı 73, ı 83, 

ı 84, 284, 287, 300, 303 ; Eğrikapu taksimi -sı, 258; 
Hekimağlı -sı, 295, 304, 306; İshak Paşa -sı, 306, 
307, 3 1 0, 3 17, 3 19; Turunçlı -sı, ı 8 1 ,  300 

suyolcıyan, ı24, 1 3 1 ,  133, 1 35 ,  ı37 
suyolı, 130; Abdulliih Ağa çeşmesi -, 169; acı -, 142, 

283; Bayezld -, 7;  Boyacı karyesi -, 109, 1 12; 
Davild Paşa kışiası -, 282; Fatih Sultan Mehmed -, 
ı40, 1 75, 28 ı ;  Galata sarayı -, 5 ;  Haseki Sultan 
çeşmesi - (Karta!), 142, 284, 287; İbrahim Paşa 
çeşmesi -, 143; İbrahim Paşa seblli -, 142, 262, 

263; Kırkçeşme -, 33; Kilyaz çeşmesi -, 1 14; 
Laleli cami 'i  -, 14 1 ;  Mekteb-i sultaniyye -, 5, 143, 
320; Mevlevlhane -, 143, 195, 320; Mlrgun karyesi 
-, 1 09, ı ı2, 2ı3 ;  Nakşıdll Viiiide Sultan -, 143; 
Nusretiyye cami'i -, 142, 295; Osmaniyye cami 'i 
-, 142; Sellmiyye -, 141 ; Silahdar Abdullah Ağa 
çeşmesi -, ı65; Sultan çiftliği çeşmeleri -, 196; 
Sultan Mahmild Han-ı San! türbesi -, ı42; 
Süleymaniyye -, 7; Tophane -, 1 95;  Turunçlı -, 
175, 28 ı 

Südlice, 143 
SÜLEYMAN Ağa (İshak Paşa suyolcusu), 306 
Süleyman Subaşı cami'i, 174.Bkz. cami ' ; - şiidurvanı, 

174.Bkz. şiidurvan 
Süleyman Subaşı mahallesi (Eyüp), 92.Bkz. mahalle 
Süleymaniyye ana tarikı, 1 4 l .Bkz. tarik 
Süleymaniyye mesleği, 238.Bkz. meslek 
Süleymaniyye suyı, 236.Bkz. su 
Süleymaniyye suyolı, ?.Bkz. suyolı 

ş 
şiidurvan, 170, 230, 255; Süleyman Su başı cami 'i -ı, 

174; Şehzade Sultan Mehmed cami 'i  -ı, 2 14, 2 18  
Şah Sultan vakfı, ı64.Bkz. vakf 
Şehldlik, 304, 3 ı 7 
Şehsene(?) Hanım hanesi, 29l .Bkz. hane 
Şehziide cami 'i, 45, 141 ,  1 80, 2 14, 218 .Bkz. cami ' .Bkz. 

cami ' ; - ana tarlkı, 1 4 l .Bkz. tarik 
Şehzade Sultan Mehmed cami 'i : - şiidurvanı, 2 1 4, 

2 1 8.Bkz. şadurvan 
Şehziide terazilsı ,  265.Bkz. terazil 
Şekerci dükkanı (Malta), 39.Bkz. dükkan 
Şekerci ham caddesi, 128.Bkz. cadde 
Şerbetci Mustafa Ağa çeşmesi, 92.Bkz. çeşme 
Şişli, 1 89 
Şişli çiftliği, 3.Bkz. çiftlik; - deresi, 3.Bkz. dere 
Şişli deresi, 321 ,  322.Bkz. dere 

T 
taksim, 1 9 1 ,  226; - hazinesi, l .Bkz. hazine; - kubbesi, 

126; Ayasofya -i, 1 26, 136; Bayezld -i, 141 ; 
Beğoğlı -i, 28; Eğrikapu -i, 126, 1 36; --i keblr, 
23 1 ;  Sultan Bayezid -i, 185; Sultan Mahmud Han-ı 
Evvel -i, 1 20, 1 3 1 ,  1 37, 140 

Taksim bölükbaşısı, 300 
taksim kubbesi, 3 17.Bkz. kubbe 
tarik: Beğlik Halkalı suyı ana -ı, 239; İbrahim Paşa 

cami'i -ı, 227; Kırkçeşme -ı, 252; Kırkçeşme 
suyınun ana -ı, 83, 87; Köprili Mehmed Paşa vakfı 
su yı ana -ı, 235; Köprili su yı -ı, 1 80; Mismarcılar 
-ı, ı28; Süleymaniyye ana -ı, ı4 1 ;  Şehzade cami'i 
ana -i, ı41 

taş: - ocağı, ı60; - tekne, 183, 297, 298, 306; döşeme 
-ları, 27 ı 

taş ocağı, 287 
Taş ocakları, 2 
Taşevi terazusı, 203.Bkz. terazil 
Taşlı burun, ı 1, 1 3  
Tavşantaşı, 233 
tekne: çatma -, 24 
tekye: Gülşeni -si, 89; Hasib Efendi -si, 164; 

Özbekler -si, ı 64 
Tekye kapusı (Üsküdar), 77, 78.Bkz. kapu 

333 
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Tekye meydanı (Beylerbeyi), 6 l .Bkz. meydan 
Tepe karavulhanesi, 57.Bkz. karavulhane 
terfizG, 45, 108, 1 2 1 , 1 62, ı70, ı 8 ı , 255, 260, 265, 280; 

Acemoğlı meydanı -sı, 45; Acemoğlı -sı, 265; 
Arabacılar -sı, 45; Atik Ali Paşa cami' i  -sı, 269; 
Bayram Paşa -sı, 264; Bostan -sı, 40; Dülgerağlı 
-sı, 265; İ içi hanı -sı, 90, 260; Karaca Ahmed 
sı, 225; Kemankeş -sı, ı 85, 268; Kuşbaz -sı, 1 85 ;  
Kuşbaz -sı (Okcılarbaşı), 90; Küçükhammam -sı, 
ı04; Kürkci -sı, 265; Maşatlık -sı, 194; Mi 'mar 
sı, 104; Okcılarbaşı -sı, 265; Parmakkapu -sı, 265; 
Sadefciler -sı, 90, 1 85,  269; Sepetciler -sı, 265; 
Sinan Paşa -sı (Sadefciler), 90; su -sı, 170; 
Şehzade -sı, 265; Taşevi -sı, 203; Yalnız-, 1 94; 
Yalnız -, 1 95 

Terceman Beğ bağı, 222, 244, 250.Bkz. bağ 
TEVFIK Beğefendi (Su nazırı), 9, 34, 36, 1 13 
Ticaret nezareti, 148, 1 86, 280 
tomruk dairesi, 94, 95, 96.Bkz. daire 
Topcılar, 92 
Tophane, 89, ı4I ,  ı42, 144, 270, 280, 295, 298, 300; 

mesleği, 30.Bkz. meslek; - nazırı, 89.Bkz. nazır; -
-i amire, 88 

Tophane bendleri, ı40, 143.Bkz. bend 
Tophane suyolı, I 95.Bkz. suyolı 
Tophanelioğlı : - mesleği, ı43.Bkz. meslek 
Topkapu, 102.Bkz. kapu 
Topkapu diddesi, 264.Bkz. cadde 
Toprak zokak, 54.Bkz. sokak 
Topuz bendi (II. Osman, ı 620), ı46.Bkz. bend 
Topuzlı bendi (1. Mahmud, ı 750), ı45, ı 59.Bkz. bend 
tuğla: kerpiç -sı, 170 
Tunuslı bağı, 222, 249.Bkz. bağ 
Turşıcı mahallesi (Hasköy), 140, 1 65, ı 69.Bkz. mahalle 
Turunçlı suyolcısı, 1 8 1 ,  300.Bkz. suyolcı 
Turunçluk: - suyolı, 175, 281 .Bkz. suyolı 
Tülbetci bağı (Üsküdar), 8 l .Bkz. bağ 
türbe: Hamldiyye -si, 239; Karaca Ahmed Sultan -si, 

225, 25 1 ;  Nakşıdil Viiiide Sultan -si, 142, 307; 
Sultan Mahmud Han-ı Sani -si, 142, 236, 268, 270; 
Sultan Mahmud -si, 94 

Türbe hammamı, 1 62.Bkz. harnınarn 

u 
Uçar meslek, 202.Bkz. meslek 
Uncıbaşı bağı (Üsküdar), 8 l .Bkz. bağ 
Uzuncaova, 38, 210  
UzunçarşG, 227.Bkz. çarşG 

ü 
ücret, 125, ı34, ı35 
Üsküdar, 57, 77, 14 ı ,  195, 2 19, 244, 3 ı O  

V 
Vahid Paşa sahilhanesi, 179.Bkz. sahilhane 
vakf: Beşir Ağa -ı, 25; Canfeda Hatun -ı, 1 8, 24; 

Çelebi Hasan Paşa -ı, 142, 293; Çariılı Ali Paşa -ı, 
26; Hacce Rukiyye Hasene Hatun -ı, 57; Hadice 
Usta -ı, 25; Hamldiyye -ı, 307; Hasan Ağa -ı, 
186; Hasan Paşa -ı, 234; Haseki Sultan -ı, 287; 
İbrahim Hanağlı -ı, 1 64; Mihrişah Viiiide Sultan 
ı, 142, 270; Silahdar Abdullah Ağa -ı, 1 65 ;  Sultan 
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Ahmed -ı, 1 29, I 3 ı ;  Sultan I. Abdülhamid Han-ı, 
1 80; Sultan Süleyman -ı, 4 ı ;  Şah Sultan -ı, 1 64; 
Viiiide Sultan -ı, 97; Yahyazade -ı, 1 64 

Viiiide bendi (Mihrişah Vali de Sultan, ı 797), ı42, ı44, 
1 6 ı ,  270, 280.Bkz. bend 

Viiiide mektebi, 307 .Bkz. mekteb 
Viiiide Sultan çeşmesi (Aksaray), 142, 283.Bkz. çeşme 
Viiiide Sultan evkafı, ı 95.Bkz. evkaf, ayrıca bkz. vakf 
Viiiide Sultan vakfı, 97.Bkz. vakf 
Van! karyesi cami 'i, ı43.Bkz. cami' 
Vapur değirmanı, 140, 170.Bkz. değirman 
VELi Usta (Azablar suyolcusu), 1 83, 184 
Vezneciler, 266 
Vidos karyesi, 99.Bkz. karye 

y 
Ya'küb Ağa cami'i, 236.Bkz. cami' 
Yağhane bakkalı, 27.Bkz. bakkal 
Yağlıkcı ayazması (Üsküdar), 79.Bkz. ayazma 
Yahnikapan zokağı, 232.Bkz. zokak 
Yahnikapan zokağı (Beyazıt), 25.Bkz. sokak 
Yahya Çelebi mahallesi (Tophane), ı41 ,  ı 83 .Bkz. 

mahalle 
Yahyazade vakfı, 1 64.Bkz. vakf 
YalnızterazG, 194, 1 95.Bkz. teraza 
yarma hendek, 40, 47, 56, 58, 62, 8 1 ,  94, 97, 99, ı49, 

ı 59, ı 67, ı7 ı ,  1 76, 1 8 1 ,  ı 83 ,  1 85, ı 88, ı90, 1 9 1 ,  
ı92, ı93, ı96, 220, 224, 225, 247, 248, 249, 250, 
25 1 , 255, 257, 265, 268, 269, 286, 290, 302, 304, 
305, 307, 308, 3 17 , 3 1 8, 32 ı 

yatakbaşı, 305; - mesleği, ı74, 1 83, ı96, 203, 223, 
224, 250, 25ı , 257, 282, 288, 290, 292, 296, 304, 
305.Bkz. meslek.Bkz. meslek 

Yatakbaşı mesleği, !O l .Bkz. meslek 
Yayla çarşusı, 104.Bkz. çarşG 
Yazılumedrese, 1 64.Bkz. medrese 
yedi parmak künki, 39, 40, 4 1 ,  235.Bkz. künk.Bkz. künk 
Yehud Burgazı karyesi, 97.Bkz. karye 
Yehil.di mahallesi, 1 68.Bkz. mahalle 
Yehudi maşatlığı, 223, 224, 250.Bkz. maşatlık.Bkz. 

maşatlık 
Y eniçeşme, 265 
Yeniçeşme (Fatih), 40, 1 28.Bkz. çeşme 
Yeniköy karyesi, 280.Bkz. karye 
Yeniköy suyı, 278.Bkz. su 
Yıldız köşki (Zincirlikuyu), 28, 3 l .Bkz. köşk 
yoğurthane, 29 
yokuş: Defterdar -ı, 295; Defterdar -ı (Beyoğlu), 28, 

30 
Yusuf Ağa hanesi, 29l .Bkz. hane 

z 
Zekeriyya karyesi, 1 5 1 ,  1 52.Bkz. karye 
Zencirlihan, 230.Bkz. han 
Zencirlikuyu, 28, 1 8 1 ,  1 95, 320 
Zencidikuyu deresi, 2.Bkz. dere 
Zevk! Kadın çeşmesi, 32.Bkz. çeşme 
Zeyrek, 123 
zokak.Bkz. sokak; Dolab -ı (Vezneciler), 266; Furun 

-ı, 30 ı ;  Hacı İlyas Mecidli -, 30 ı; Öriciler -ı, 
228; Yahrıikapan -ı, 232 
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