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SUNU Ş 

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

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü 
ve geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurulabileceğine inanıyoruz. Bizlerin ve 
yeni kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceğimizi ve İstanbul'da 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 şehriınİzin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapılması 
gerekenler konusunda herkesin yaradanabiieceği sağlam bir zemin ve güvenilir zengin bir 
kaynaklar külliyatı vücut bulacaktır. 

Bu kapsamda yer alan ve İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul Su Külliyatı 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, hukuk! muameleler. .. Bütün 
bu konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu çalışma ile ilgililerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerk başta İSKİ 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 yirmidokuzuncu cildini ilim alemine ve İstanbullulara 
sunmaktan kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

İstanbulumuz gerçekten Dünya'daki nadide şehirlerden birisidir. Coğrafi olarak 
mükemmel bir alanda kurulmuştur. Asya ve Avrupa kıtalarının her ikisi üzerine yerleşmiş, 
tabiat harikası Boğaz ile bezenmiş, Dünya'nın ineisi bir şehirdir. 

İstanbul'un su meselesi, tarihi kadar eskidir. Şehir içinde yeterli kaynakların 
bulunmayışı, suyu şehir dışından getirilmesi mecburiyetini doğurmuştur. 

Atalarımız bu şehri 1453' de fethettikten sonra şehrin tabiatla bütünlüğünü 
bozmamışlardır. Suyun tedariki ve dağıtımı hususunda çalışmalar başlamış, şehrin her yerine 
vakıf olarak, yüzlerce çeşme ve sebil yapılmıştır. Dışarıdan getirilen suların çeşme ve sebiller 
vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması İstanbul'da kendine has bir "Su medeniyeti" ni 
meydana getirmiştir. 

İstanbulumuzda fetbin sonrası dönemlerde ecdadımız tarafından yaptırılıp hizmete 
açılan su tesisleri ile kişi başına günlük su temini 150 lt. seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede 
bir su kullanımının bugün bile ancak temin edilebildiği dikkate alınacak olursa Osmanlı Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'a su temini konusunda tarihteki bu su medeniyetini asrımıza 
taşıma azim ve kararlığındadır. Bu hedefe ulaşmak için İSKİ tarafından, Bulgaristan sınırından 
Bolu'ya kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan projeler geliştirilmiş ve 
uygulamalar başlatılmıştır. İSKİ'nin hedefi İstanbul'da kişi başına günde 250 lt. su temin 
etmektir. 

Zamanımızda teknoloji akla durgunluk veren hızla gelişmekte, ancak gereken tedbirler 
alınmadığından içinde yaşadığımız çevre ve bilhassa tabiatın can damarı olan su kaynakları 
tahrip edilmektedir. 

Ecdadımızın yapmış olduğu bu değerlere sahip çıkmanın ilk adımı, bunların tanınması 
ve tanıtılmasıdır. Bu sahadaki ihmal ve noksanı gidermek gayesi ile İstanbul'a ait tarihi su 
defterleri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların ne kadar titizlikle 
yapıldığını, bu konuda büyük gayretler sarfedildiğini yakinen biliyorum. Bu eseri çıkarmak için 
fedakarane gayret sarfeden araştırmacılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu araştırmanın 
ürünü olarak ortaya çıkarılan İstanbul Su Kül/iyatı'nın yirmialtıcı cildini İstanbullulara 
sunmaktan gurur duyuyorum. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
İSKİ Genel Müdürü 





Giriş 

Elinizdeki kitap yayıınlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı'nın 29. Cildini, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Arşivinde bulunan Vakıf su defterlerinin 16. Cildini teşkil etmektedir. 

Bu cilde gelinceye kadar yayınladımız su ciltleri Ma-i Lezlz ve Vakıf su defterleri olarak iki kısımdır: 

Ma-i Leziz Defterleri 

Daha önce yayıını tamamlanan l l  Ma-i Lezlz Cildi 1 786- 1 838 yılları arasını kapsamaktaydı. Su ile ilgili 
işlemler İstanbul'un dört kazasından Eyüp ve Haslar (Havass-ı refi'a) kadılığı tarafından yapılmaktaydı. İşte elinizdeki 
l l  Ma-i Lezlz cildi bu kadılığın yaptığı işlemleri ihtiva etmektedir: 

ı (III). Eyüp ve Haslar kadılığının H. 1200-ı 2ı 7/ M. ı 786- ı 802 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin ilk 
kısrrunı; 

2 (IV). Bu kadılığın H. ı206-ı256/ M. ı79ı - ı 840 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin son kısmıyla H. ı 208-
ı 2 ı 0/ M. ı 793- ı 796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin ilk kısmını; 

3 (VIII). Bu kadılığın H. ı209-ı242/ M. ı 794- ı 827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son kısmıyla H. ı 209-
ı25 1 1  M. ı 795 - ı 835 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin tamamını ve H. ı 2 1 1 - ı229/ M. ı 796- ı 8 14 yıllarını kapsayan 
293 no'lu defterinin ilk kısmını; 

4 (IX). Bu kadılığın H. ı 2ı 2- ı247/ M. ı 797-ı 83 1  yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin son kısmıyla H. ı2 ı4-
ı249/ M. ı 799- ı 833 yıllarını kapsayan 299 no'lu defterin tamamını ve H. ı2ı6- ı 23 1 1  M. ı8oı- ı 8  ı6 yıllarını kapsayan 
3 ı 4  no'lu defterinin ilk kısmını; 

5 (X). Bu kadılığın H. ı209- ı2 ı6/ M. ı 795-ı 802 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin bir kısmıyla H. ı216-
ı 252/ M. ı 80 ı - ı 837 yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterin son kısrrunı ve H. ı2 ı8 - ı242/ M. ı 803- 1 826 yıllarını 
kapsayan 323 no'lu defterinin ilk kısrrunı; 

6 (XV). Bu kadılığın H. ı2 ı9- ı 224/ M. ı 804- ı 809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son kısrruyla H. ı 22ı -
1225/ M.  1 806- ı 8 ı O  yıllarını kapsayan 33 1  no'lu defteriyle ve H .  ı 227- ı228/ M.  1 8 12- 1 8 1 3  yıllarını kapsayan 35 1 
no'lu defterinin ilk kısmını; 

7 (XVI). Bu kadılığın H. ı 228- 125 11 M. 18 13-1836 yıllarını kapsayan 3 5 ı  no'lu defterin son kısmıyla ve H. 
ı 232-ı 25 1/ M. ı 8 17- ı 836 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını; 

8 (XVII). Bu kadılığın H. 1232-ı 246/ M. ı 8 ı7- 1 830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin son kısmıyla 1232-
ı252/ M. ı 8 1 7- 1 836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defterin tarnarrum ve 1238- 1249/ M. 1823 - 1838 yıllarını kapsayan 404 
no'lu defterin ilk kısmını; 

9 (XVIII). Bu kadılığın H. 1232- 1252/ M. 1 8 17-1 836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin son kısmıyla ve H. 
1241-1245/ M. 1 825- 1829 yıllarını kapsayan 4 12  no'lu defterin ilk kısmını; 

10 (XIX). Bu kadılığın H. 1232/ M. 1 8 1 7  ile H. 1 244/ M. ı 828 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 
86.sahifesiyle H. 1245- ı246/ M. 1 829- 1 830 yıllarını kapsayan 412  no'lu defteri, 

1 ı (XX). Bu kadılığın H. ı 248/M. ı 833 ile H. 1253/ M. ı 837 yıllarını kapsayan 439 no'lu defteri ihtiva 
etmektedir. 

Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası, özellikle nefs-i İstanbul veya Dersaadet denen Suriçi'ne Haslar 
bölgesinden suyollarıyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi yollarla el değiştirmesi konularıdır. Yine 
suların miktarı, kullanan kişiler ve su ile ilgili resmi görevliler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. 



XII V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Vakıf Su Defterleri 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan ve büyük bir ihtimalle Su nezareti defterlerinden olan 
37 adet vakıf su defterinden daha önce yayımladıklarımız şunlardır: 

1 (1). Hatt-ı hümayGn (985- 12 1811577-1 804). 1 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 368 adet 
belgeden oluşmaktadır. 

2 (Il). İlmühaber I ( 1084-128811673- 1 87 1).  2 numaralı defterin tamamını ihtiva etmekte olup 576 adet 
belgeden oluşmaktadır. 

3 (V). İlmühaber II ( 1 1 12-128711700- 1871) .  3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla 5 numaralı defterin baş 
kısmını ihtiva etmektedir. 

4 (VI). İlmühaber III ( 10 15-1 3 1 711606-1901 ). 5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı defterin tamamını 
ve 18  numaralı defteri n baş kısmını ihtiva etmektedir. 

5 (VII). İlmühaber IV ( 1272- 1 344/1 856-1928). 1 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva etmektedir. 

6 (Xl). Kırkçeşme suları I ( 1207- 1 341 / 1792- 1925). 13/ 1  numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 

7 (XII). Kırkçeşme suları II ( 1226- 1 33711 8 1 1 - 1 921). 1411 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 

8 (XXI). Halkalı suları I ( 1290- 1 3 1  lll 873-1 895). 24 numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 

9 (XXII). Halkalı suları II ( 1 178-1 33011765-19  14) 1 5  numaralı defteri n tamamını ihtiva etmektedir. 

10 (XXIII). Avrupa yakası suları I (997-124611588-1 830) Valide suyından Kopuz deresine gelen mülhak 
sular, cild-i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 258.  sahifesinin 1213115 Haziran 
1798-4 Haziran 1799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

l l  (XXIV). Avrupa yakası suları II (985 - 125711577- 1 842) yukardaki 8 numaralı defterin 1 082 / 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 defterin 1 194 /8 Ocak-27 Aralık 1780 tarihini taşıyan 16. sahifesinin 1 .  hükmüne 
kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

12  (XXV). Avrupa yakası suları III (98 1 - 124611574- 1 83 1 )  Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  (yazılı 405) 
sahifelik 9 numaralı defterin 1082/10 Mayıs 167 1 -28 Nisan 1672 tarihini taşıyan 16. sahifesinin 2. hükmünden sonuna 
kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

1 3  (XXVI). Su yolcu I ( 1  129- 1341/1717-1 925) Ralı-ı abilik defteri adını taşıyan 192 (yazılı 1 12) sahifelik 10  
numaralı defterin tamamını ve 156 (yazılı 86) sahifelik 1 1  numaralı Su yolcular nezareti ve  bazı aslıab-ı mesalihin 
kuyfidat defteri'nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 

14  (XXVII). Keşif defteri I ( 1258- 1278/1842-1862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik 12/2 numaralı defterin 
tamamını ihtiva etmektedir. 

1 5  (XXVIII). Keşif defteri II ( 1263- 128911 847-1872) Keşf-i sani adını taşıyan 5 1  sahifelik 14/2 numaralı 
defterin tamamını ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki aslıab-ı miyaha mahsus defter'in ilk 30 
sahifesini ihtiva etmektedir. 

16 (XXIX). Keşif defteri lll (1258-127811842-1862) 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki aslıab-ı 
miyaha mahsus defter'in son kısmını ihtiva etmektedir. 

İşte bütün bu cİltlerdeki bilgiler belli bir sistem içersinde aşağıda özetlenmiştir. 

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 kaynaktan suyu bir künk boru 
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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./ 

Belgelerde adı geçen katmalar şunlardır: 

Atik Ali Paşa, Ayişe Sultfm, 
Bakizade, Balahan deresi (Bahçeköy), 
Çatal, Çınarlı, 
Feyziyye, Hasan Paşa, 
Kadi bay

.
ı
_
la caddesi, Karlıtarla (Beylerbeyi), 

Kirazlı (U sküdar), mikrasvari, 
Süleyman Paşa -ları (Üsküdar), 

Aziz Efendi -ları (Üsküdar), 
Benlizfıde Ahmed Raşid Efendi (Rumelihisarı), 
Dikili taş, 
Hünkar, 
Kirazlı, 
Sultan Bayezid, 

Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiş yerlerindeki "mahal"ler, suyolu köyleri', 
kemerler, teraziler de kayıtlara geçmiştir. 

Yine suların miktarının tesbitinde kullanılan sırasıyla hilal, çuvaldız, masura, kamış, lüle adlı ölçü birimleri de 
belgelerde geçmektedir. 

Şuhiidü'l-hal 

Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için yapılan oturumlarda 
şuhfidü'l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri karışımı olan uzmanlar da bulunur. 
Şuhfidü'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 şuhfidu'l-hal'in isim ve ünvaniarı bulunmaktadır. Bunlar, söz 
konusu olan su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı rah-ı ab), kethuda (kethuda-yı rah-ı ab), katip (katib-i rah-ı ab), 
halife ünvanı da taşıyan çavuşlar (çavfiş-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. 

Su sahipleri 

Su sahipleri (ashab-ı miyah veya erbab-ı rniyah) belgelerde bol miktarda geçmektedir. Bunlar dört kısma 
ayrılır. Birincisi kendisi tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edilen suyu yakınından geçen suyoluna bir 
mikdar su hakk-ı mecra 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 mecra 
olarak bir mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirrniş olduğu çeşme veya sebll gibi hayratına akıtır. Fakat suyolunun 
tapusunu alınayıp hayrat olarak vakfeder. İcfıre-i müeccele vermeyip o suyolu vakfına mukataa verir. Bu kısımdan 
bazıları sularının fazlasını evlerine veya hamamma dahi akıtılmasını şart koşarlar. Bu tür su ancak belirtilen ev veya 
hamam ile beraber satılır. 

Üçüncüsü; kendisi tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hasıl olan suyu yakınında bulunan mecraya 
hakk-ı mecrfısını vererek hane, hamam ve sair emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 

Dördüncüsü; bend fazlası narnıyla vaktiyle evkfıf tarafından kaynak sularından veya fazla adıyla mütevellileri 
tarafından verilen sulardır ki sonraları bu uygulamanın su sıkıntısına neden olacağı anlaşıldığından bend fazlası ve diğer 

1 Kazım Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, İstanbul, iSKi Yay., 1 999, s. 68. 
2 Su kaynak, yol ve tesislerinin korunması ve temiz tutulması için civar köyler vergi muafiyetleri karşılığında görevlendirilmişlerdi. 
Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), Eremya Çelebi, İstanbul tarihi, XVII.Asırda İstanbul, Tercüme ve tahşiye eden Hrand D. 
Andreasyan, Yeni notlarla yayıma hazırlayan Kevork Pamukciyan, İst., Eren Yay. s. l 76. 
3 Şühfıdu'l-udCil, udCilü'l-müslimin 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. 
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bir isimle su satılması yasaklanmıştı. 4 

Su sahipleri sularını satabildikleri ve kiralayabildikleri gibi miras olarak da bırakabiliyorlardı. Bunu, idire-i 
müeccele, mülk-i müştera, 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 (61 0-64 1 )  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 Abdülhamid Han I. ( 1774- 1789), 
Sultan Ahmed Han, Gazi III. ( 1703- 1730), 
Sultan Mahmud Han I. ( 1730- 1754), 
Sultan Mehmed Han 1., Fatih (Ebu'l-feth) ( 145 ı - 148 ı ), 
Sultan Osman Han II. ( ı6 ı8 - ı622), 
Sultan Selim Han III. ( 1789- 1 807), 

Sultan Ahmed Han I. ( ı603- ı6 ı7), 
Sultan Bayezid Han II. ( 148 ı - 1 5 ı2), 
Sultan Mahmud Han II.  ( 1 808- 1 839), 
Sultan Mustafa Han III. ( 1757- ı 774), 
Sultan Osman Han III. ( 1 754- 1 757), 
Sultan Süleyman Han I., Kanuni ( 1 520- 1566), 

Çeşitli vesilelerle şu valide ve hanım sultanlar zikredilmektedir: 

Atik Valide Sultan (Nurbanu Valide Sultan, Öl. 1583,  Il. Selim'in baş kadını, III. Murad'ın annesi), 
Ayişe Sultan (Sineperver Valide Sultan, Öl. 1 828, I. Abdülhamid'in dördüncü kadını, III. Mustafa'nın annesi), 
Bezmialem Valide Sultan (Öl. 1 853, II. Mahmud'un ikinci kadını, Sultan Abdülmecid'in annesi), 
Fatıma Sultan (Mihrişah Sultan'ın kızı), 
Hadlee Turhan Valide Sultan (Öl. 1 683, Sultan İbrahim'in baş hasekisi, IV. Mehmed'in annesi), 
Haseki Sultan, 
Kösem (Mahpeyker) Valide Sultan (Öl. 165 1 , Orta Valide, Çinili, I. Ahmed'in zevcesi, IV. Murad'ın ve İbrahim'in 
annesi), 
Mihrimah Sultan (Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan kızı ve Rüstem Paşa'nın zevcesi), 
Mihrişah Valide Sultan (Öl. 1 805, III. Mustafa'nın baş kadını, III. Selim'in annesi), 
Pertevniyai Vali de Sultan (Öl. ı 883, II .  Mahmud'un ikinci ikbali, Sultan Abdülaziz' in annesi), 
Safiyye Valide Sultan (Öl. 1605, III. Murad'ın zevcesi, III. Mehmed'in annesi), 
Saliha Valide Sultan (Öl. ı 739, II. Mustafa'nın zevcesi, I. Mahmud'un annesi), 

Sadrazamlar 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar ve hanedan mensupları şunlardır: 

Ferhact Paşa ( 1 591 - 1592; 1595; III. Murad ve III. Mehmed devirleri) 
Hasan Paşa, Cezayirli, Gazi ( 1789- 1790; III. Selim devri) 
Hasan Paşa, Seyyid ( 1 743- 1746; I. Mahmud devri) 
İbrahim Paşa, Nevşehirli Damad ( 1 7 1 8- 1 730; III. Ahmed devri) 
İshak Paşa ( ı469-1482, II. Mehmed ve II. Bayezid Devri), 
Mahmud Paşa ( 1453-1467; ı472- ı473;  II.Mehmed devri), 
Mehmed Paşa, Köprülü ( ı656- 1 661 ,  IV. Mehmed devri, özellikle su vakfı kurucusu olarak), 
Mustafa Paşa, Kemankeş, Kara ( 1638,  1 644; IV. Murad ve İbrahim devri) 
Mustafa Paşa, Koca ( 1 5 12 ;  I. Selim devri) 
Sinan Paşa, Koca ( 1 580- 1596; III. Murad ve III. Mehmed devirleri) 
Yusuf Paşa, Koca ( 1786- ı 792; I. Abdülhamid ve III. Selim devirleri) 

Nezaretler: 

Dahili ye, Su, Ticaret, Zabtiyye, 

4 Nazım Bey, "İstanbul vilayeti Şehremaneti'ne evkafdan devr olunan sular", İstanbul Su Kül/iyatı, XIII, Vakıf Su Tahlil/eri, 19 ve 20. 
Yüzyılda İstanbul Suları, İstanbul, İSKİ Yay., 2000 içinde, s. 1 78. 
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Çeşitli devlet görevlileri: 

Ahmed Efendi, Nikbetzade (?) (İstanbul kadısı), 
Halil Efendi (Matbah-ı amire emini), 
İsma 'll Efendi, Altunizade ( 1806-1887), 
Mustafa Efendi (Şeyhülislam), 
Namik Paşa (Serasker), 

Ebu ss u 'ud Efendi (Şeyhülislam), 
Halil Paşa (Viyana büyükelçisi), 
Mehmed Efendi, el-Hacc (Şıkk-ı evvel defterdarı), 
Mustafa Paşa (Bağdad valisi), 

xv 

Mahkemelerden, siciller vesilesiyle bahsedilmektedir. Yine belgeler keşif, alım-satım (iştira, mübaya'a, bey' u 
şira), ferağ ve intikal, hibe, ihbar, istihbar, icar ve istlcil.r, istihkam, vekil.let, kasame, mülkname gibi işlemlerin 
hüccetlerle yapılıp mahkemelerin kayıtlarına geçtiğini teyit etmektedir. Satış bedeli (semen) için se men-i ma '!um, 
semen-i makbuz, semen-i medfı1' 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.• Vakıf suların yönetimi, II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) tekrar Evkiif-ı hümayun nezaretine 
bağlanmıştı. 7 

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 (mütevelll temessüki) yapılır. 

Bunlardan belgelerde adı geçen nezil.retlerin başında olan nazırlar sadr-ı a'zam, şeyhülislam ve Daru's-sa'ade 
ile Babü's-sa'ade ağaları ile çeşitli kadılardır.8 Bunlardan başka dönemimizde Evkaf-ı hümayfin nezaretinin kurulmuş 
ve çalışmakta olduğu belgelere yansımıştır. Yine bu belgelerde İstanbul evkaf müdlriyyeti'nin faaliyetleri ve 
işlemleri belirtilmektedir. 

Genellikle musakkafat, müstağallat, akarat denen gelir kaynaklarıyla, mülhakatı belirtilen suyolu vakıflarıyla 
diğer vakıflar ve hayrat şunlardır: 

Şeyhü'l-harem el-Hacc Ebubekir Paşa vakfı (Eyüp), 
Sultan Mahmud Han-ı Sani, 
Cevri Usta (Üsküdar), 
Hadlee Sultan, 
Koca Yusuf Paşa (Fındıklı), 
Mustafa Efendi (Eyüp), 
Sultan Süleyman, 

Su nazırı 

Köprili Mehmed Paşa, 
Bekir Paşa, 
el-Hacc Mehmed Efendi, 
Hekimoğlı Ali Paşa, 
Mihrişah Valide Sultan, 
Safiyye Sultan (İncirköy), 
Valide Sultan, 

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

5 1836 tarihine gelinceye kadar su vakıflarının işleri mütevelliler, cabller, özel nazırlar tarafından görülürdü. Bu tarihte, Evkftf 
Nezareti'nin 1 826'da kurulmasından on yıl sonra Su nezareti, Evkaf Nezareti'ne bağlanmıştı. Suyun idaresi 1855'ta kurulan 
Şehremaneti'ne, tamirat ve sairesi de Evkaf Nezareti'ne ait idi. Su vakıfları 1 877 Belediye Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve 1880 
tarihinde yapılan düzenlemeyle bir su nazırı, bir başkatip, iki ikinci katip (refik), suyolcu ustalarından her iki senede bir seçilen dört 
aded keşif memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki bend muhafızı ve bir odacı ile her suyolunun bir bölükbaşısı: suyolcu veya kal fa ve 
çıraklarından oluşmuştu. Bkz. Nazım Bey, s. 1 77. 
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 vukfiunda yeterli su bulundurulması ve suyollarının tamiri, temizliği ve 
suyolcularının kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkaf ve gerek diğer kurumlardan havale olunan 
evrakın 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 itfaiyyeden İstanbul suları", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf 
Su Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 29. Hata! Yer imi tanımlanmamış. 
• Nazım Bey, s. 1 78. 
7 Nazif Öztürk "Osmanlı su vakıfları", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 Mayıs, 2000, Bildiriler kitabı, s . 102. 
8 Çeşitli devlet kurumlarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır ünvanına sahiptirler: Baruthane-i amire, Darbhane-i amire, 
Huınbarahane-i amire, Tophane-i amire, Cebehane-i amire, Haremeyn evkafı, Su, Hububat, Zahlre, Filibe ve Midilli nazıriarı gibi. 
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Suyolcular kethudaları 

Suyolcuları kethudaları su nazırının yardımcısı olarak görülebilecek olan üst görevlilerdir. Sonradan bu 
görevin lağvolunarak Su meclisinin kurulduğunu biliyoruz. 
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. 

Suyolcu çavuşları şunlardır: 

Ahmed Halife (Suyolcu çavuşu), 
Hasan Çavuş (Suyolcu çavuşu), 
Mehmed Halife (Suyolcu çavuşu), 
Yusuf Halife (Su yolcu çavuşu), 

Ali Halife (Suyolcu çavuşu), 
Hasan Halife (Suyolcu çavuşu), 
Ömer Halife (Suyolcu çavuşu), 

Suyolcular katipleri; su nazırı, suyolcular kethudası, suyolcular çavuşları gibi Su nezaretinin merkezi 
unsurların dandır. 

Vakıflar suların düzenli akışı için su nazırı na bağlı olarak çalışan su yolcular (rah-ı abi) ta 'yi n ve bunların 
hizmetlerine karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına bölükbaşı (serbölük), diğer 
vakıfların suyolcularına usta denir.9 

Dönem içinde görev yapan bölükbaşı ünvanlı su yolcular ve Su meclisi üyeleri şunlardır: 

Ahmed Efendi (Süleymaniye bölükbaşısı), 
Ahmed Usta, Hacı (Atik Valide Sultan bölükbaşısı), Ali Ağa (Taksim bölükbaşısı), 
Hasan Ağa, el-Hacc (Sultan Ahmed bölükbaşısı, Su meclisi üyesi), 
Mustafa Ağa (Eyüp bölükbaşısı), 

MakbUl Efendi (Süleymaniyye bölükbaşısı), 
Mustafa Ağa (Su meclisi üyesi), 

Mustafa Ağa (Taksim bölükbaşısı), 
Ömer Usta (Laleli bölükbaşısı), 
Süleyman Ağa (Su meclisi üyesi), 
Süleyman Usta (Laleli bölükbaşısı), 

Ömer Ağa (Laleli bölükbaşısı), 
Süleyman Ağa (Laleli bölükbaşısı), 
Süleyman Ağa, el-Hacc (Osmaniye bölükbaşısı), 
Veli Ağa (Bayezid bölükbaşısı), 

Bu listeden de anlaşılacağı gibi başlıca sultan su vakıfları ve bölükbaşılar tarafından yönetilen su hizmetleri 
şunlardı: 

Atik Valide Sultan, 
Bayezid, 
Osmaniyye, 
Süleymaniyye, 

Eyyub, 
Selimiyye, 
Taksim, 

Laleli, 
Sultan Ahmed, 

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. Bu ciltlerde 
dikkatleri çeken diğer suyolculuk hizmetleri şunlardır: 

Ah tirkap u, 
Atik Ali Paşa, 
B ali Paşa, 
Çukurçeşme (Fatih), 
Fındıklı, 
Hekimoğlı, 
İstanbul ağası, 
Nişancı, 
Timurkapu, 

9 Osman Nuri Ergin, s. l 28. 

Aksaray, 
Ayvansaray, 
Beğlik, 
Dizdariyye, 
Gedik Paşa, 
İbrahim Paşa (Üsküdar), 
Küçükpazar, 
Sarıgez, 
Tophanelioğlı, 

Aşağıana, 
Azablar, 
Beşiktaş, 
Ekşi kara, 
Hace Paşa, 
İshak Paşa, 
Nahlbend, 
Tahtakal'a, 
Turunçlı, 
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Yedikulle, 
Zencirli, 

Yenicami ' ,  

XVII 

Zal Paşa, 

Suyolculuk faaliyetleri "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli, bölükbaşılar dışındaki suyolculan, 
"hademe" (hizmetli) ve usta ünvanıyla fakat genellikle sadece suyolcu olarak geçmektedirler. Başlıcaları şunlardır: 

Ahmed Usta (Aksaray suyolcusu), 
Ahmed Usta (Kumkapı Nişancı suyolcusu), 
All Usta (Hekimoğlu suyolcusu), 
Dimitri Usta (Tophanelioğlı suyolcusu), 
Hüseyin Usta (Azablar suyolcusu), 
İbrahim Usta (Beğlik suyolcusu), 
Mehmed Usta (Yedikule suyolcusu), 
Osman Usta (Yedikule suyolcusu), 
Ömer Ağa, Hacı (Gedikpaşa suyolcusu), 
Süleyman Usta (Bayezid suyolcusu), 
Vell Usta (Azablar suyolcusu), 

Su yolları 

Ahmed Usta (Hocapaşa suyolcusu), 
All Usta (Çırağan suyolcusu), 
All Usta (Turunçlu suyolcusu), 
Halil Ağa (Fındıklı suyolcusu), 
İbrahim Usta (Atik Ali Paşa suyolcusu), 
Mehmed Usta (Ayvansaray suyolcusu), 
Osman Usta (Beşiktaş suyolcusu), 
Ömer Ağa, Hacı (Bali Paşa suyolcusu), 
Süleyman Ağa (İshak Paşa suyolcusu), 
Şiikir Usta (Zal Paşa suyolcusu), 

İstanbul Suriçi'ni besleyen su tesisleri Halkalı su yolları ( 1453-1 755), Kırkçeşme su yolları ( 1554-1 563)10 ile ve 
hayır sahipleri tarafından vakıf olarak yaptınlan küçük suyollarından oluşur. 

Halkalı suları 

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

XVIII. yüzyıla kadar sürekli olarak genişletilen Halkalı suyollannın başlıca kolları Fatih, Turunçluk, Şadırvan 
(Il. Mehmed), Mahmud Paşa, Il. Bayezid, Atik All Paşa, Koca Mustafa Paşa, Ebussuud ( 1545-1574), Süleymaniye, 
Mihrimalı ( 1 565), Cerrah Paşa, I. Ahmet, Saray (IV. Murad), Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa, 
Hekimoğlu Ali Paşa, Beylik (1. Mahmud), Nur-ı Osmaniye (Ayvalıdere, III. Osman), Laleli (III. Mustafa) suyollandır. 
Bunların dışında Kışlalar, Topkapı çeşmesi ve Azadlı baruthanesine akıtılan sular surdışındadır. 11 

10 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 ormanlanndaki suları İstanbul suriçine akıtan tesislerin 
onarılınası ve yeni su yollannın yapılması emredildi. Bu şekilde Cebeciköy'den Bozdoğan kemerine kadarki 25 km. uzunluğundaki 
isale hattı yeniden yapılırmışçasına tamir edildi ve bu hat üzerindeki 2 1  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 yaptırılan çeşmelere (Kırkçeşme) su akıtıldı. Sonralan Sinan tarafından 
yapılan ve Kağıthllne deresinden başlayan suyolu tesislerine de Kırkçeşme denildi. 
Mimar Sinan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçeşme suyollan tesisini 1 554- 1563 arasında yeniden yaptı ve genişletti. 
Tesisin Cebeciköy ile İstanbul arasındaki kısmı daha önce Fatih tarafından yaptınlmıştı. 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 bazılannın 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 Saraçhanebaşına çıkarken Bozdoğan civarındaki Kırkçeşme'de Destgahcılar (Tezgahçılar) taksim mahalline ve 
oradan da Ayasofya meydanındaki son taksim mahalline gelir. Yenikubbe'den Eyüp ve civan hayratına aid su ayrıldıktan sonra 
Eğrikapı taksim mahalline yakın bir malıaldeki maslakdan Zal Mahmud Paşa ve Ayvansaray cihetlerine tefrik ve isılle olunur. 
Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu Edirnekapı'yı delme mecra ile geçerek Sulukule, Yenibahçe, Şehremini, Taşkasap, 
Haseki hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taraflarından Sulumanastır'a kadar salma mecra ile gidip oradan künk ile 
Yedikule'ye kadar cari ve güzergahlarındaki hayrata su isılle eder. Fatih'in yaptırdığı Kırkçeşme 1 943 yılında Atatürk bulvarının 
açılışı sırasında ortadan kaldırıldı. Bkz. Galib Ata, "İstanbul evkıtf suları", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19 ve 20. 
yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 24-25. Ayrıca bkz. Nazım, s. l70, 1 9 1  
11 Halkalı suları, Halkalı ile Cebeciköy arasındaki alandan gelir. Bu suyolları 1453 ile 1 755 yılları arasında padişahlar ve devlet 
adamları tarafından yaptırılmıştır. Bunlar başlangıçta 1 7  bağımsız isale hattından ibaret iken Mahmut Paşa ve Laleli (III. Mustafa) 
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İstanbul'un yüksek semtlerinin içme suyunu Halkalı sulan sağlarken, Kırkçeşme suları Eyüp ile suriçinin daha 
alçakta olan yerlerini besler.12 

İstanbul'un büyük külliyelerinin sulan bu tesislerden sağlanırdı. Bu suların şehre ulaşırnı katmalarla 
genişleyerek kemerlerle gerçekleştirildi. Halkalı suyaUannın üzerindeki irili ufaklı çok sayıdaki su kemerinin en 
önemlileri Beylik ve Süleymaniye isale hatttı üzerinde Roma döneminden kalan Ma'zfılkemer ile Bozdoğan (Valens) 
kemeri, Sinan'ın yaptığı Avasköy kemeri (Tekkekemer, Yılanlıkemer, Atışalanı), Ali Paşa kemeri (Çiftekemer, 
Şirinkemer, XVIII-XIX. yüzyıl yapısı olması muhtemeldir), Kumrulukemer (100. yıl mahallesi), Turunçluk kemeri 
(Günümüzde mevcut değildir), Kahveci kemeri (Cebeci köyü yakınındadır) ve Paşa kemeridir.n 

Kırkçeşme suları 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Belgrat ormanlarından kaynaklanan bu 
şebeke Kağıthane ve Alibey derelerinin üzerindeki bentler ile beslenmekteydi. 

Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi üzerindeki Ayvad bendi, 
Paşa deresi üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, 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 Il. 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 belirtilen Mağlova veya Maviova kemeri (Muallak kemer), Uzunkemer, Güzelcekemer 
(Gözlücekemer), Kovukkemer (Bir bölümünün Roma döneminden kalma ihtimali büyüktür) ve Paşa kemeri. Bunların 
dışında olup tek katlı olmakla birlikte önemli kemerler vardır: Ayvad kemeri, Kurt kemeri, Karakemer, Balıklıkemer ve 
Valide kemeri.14 

III. Ahmed'in yaptırdığı beş bendin sularını ulaştıran bu kemerler yanında Deliklitaş, Aziz Paşa, Cebeci, 
Arpacı, Viran, Kumru1u, 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 
başlıcalan Paşa deresi, Ayvad deresi, Bakrac deresi ve Ortadere üzerindeki Başhavuz, Çiftehavuz ve Balıklıhavuzdur. 

Kırkçeşme suları derelerdeki ve bentlerdeki suları şehre isale eden yüzey suları olduğundan kirlenme ve 
hastalık yapma ihtimalleri yüksekti. 

Kırkçeşme şebekesi, Halkalı gibi, 1930'dan itibaren kapatılmaya başlanmış ve bu tesisler, bunlardan beslenen 
çeşmelerle birlikte yokolmaya terkedilmiştir. 15  

Taksim (Bahçeköy) suları 

Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Beşiktaş ve Ortaköy'de yerleşimin artması sonucu bu bölgelerin su 
ihtiyacının giderilmesi amacıyla III. Ahmed döneminden itibaren Bahçeköy'den su getirilmesi teşebbüslerine girişildi. 
XVIII. yüzyılın ortalarında I.  Mahmud'un emriyle kemerler yeni bendierin ilavesiyle tamir edildiler. Aynı dönemde, 
1731 de Taksim suyu tesisleri tamamlanarak devreye girdi . .  Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıklı'ya 
kadar, Bahçeköy ve Balaban köyleri civarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli ilavelerle tesis 1839 yılında son şeklini 
aldı.16 

isaJelerinin birleşmesiyle sonradan 1 6  hatta inmişti. Bkz. Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 1 2 1 - 179, ayrı yazar "XVI. 
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu, 16. yüzyıl Teknolojisi, İstanbul, İSKİ 
Yay., 1999 içinde, s. 25. 
12 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. IOO. 
n Çeçen, aynı eser, s. 180- 184; Aynı yazar, Halkalı Suları, İst. l 99 1  ve II. Bayezid suyolu haritaları, İst. l 997. 
14 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 70-86 ve "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su tesisleri", s. 40-
41 .  
15 Bu konuda bkz.Çeçen, Mimar Sinan ve  Kırkçeşme tesisleri, İst. l 988. 
16 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s.25 1 -253. 
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Bu şebeke içinde Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend (1. Mahmut tarafından 1750 yılında Kağıthane deresinin 
Acıelma koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Valide bendi (III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan 
tarafından 1796 yılnda yine Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Arabacı mandırası deresinin doğu kolu 
üzerinde kurulmuştur), Sultan Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, II.Mahmud tarafından 1839 yılında Arahacı 
mandırası deresinin batı kolu üzerinde yaptınlmıştır) gibi eserler bulunmaktadır. 1832 yılında bentlerin temizlendiğini 
biliyoruz. 

Şebeke içinde Harbiye ve Taksim maksemleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayırı maksemi gibi yer altı 
maksemleri, maslaklar, teraziler, hazneler, çeşme, sebil ve şadırvanlar vardır. Azapkapı'daki Saliha Sultan, 
Daimabahçedeki Mehmet Emin Ağa çeşme-sebilleri, Tophane'deki !.Mahmud, Kabataştaki Hekimoğlu Ali Paşa, 
Maçka'daki Bezmialem Valide Sultan çeşmeleri ile yine Tophane'deki Kılıç Ali ve Nüzhetiye camileri şadırvanları bu 
şebekeye dahildir. Ana hattı Beyoğlu olan şebekenin Yeniköy, Boyacıköyü-Emirgan, Rumelihisarı, Bebek
Arnavutköyü, Ortaköy, Yıldız, Şişli-Kurtuluş civarı, Beşikteş, Fındıklı-Tophane, Kasımpaşa kolları vardır.17 

Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden beslenen Kırkçeşme suları gibi yüzey sularıdır ve 
kirlenme tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullanılmaları mahzurlu olabilir. Bu yüzden IL Abdülhamit şehre 
kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini gerçekleştirdi (1898-1902).18 

İstanbul'un Suriçi, Eyüp ve Galata kazalarını besleyen su tesisleri bunlardır. 

Üsküdar suları 

Üsküdar suları hemen hemen tamamen Osmanlıların eseridir. Üsküdar' ın su ihtiyacı eskiden kalan birkaç 
ayazmanın dışında 6 tanesi hanım sultanların olmak üzere Çamlıca tepelerinin eteklerinden elde edilen kaynakların 
toplanmasıyla elde edilen 3-15 km. uzunluğunda en az 18 suyalundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimah Sultan (iki 
tane), Solak Sinan, Atik Valide (Nfırbftnfı Valide Sultan), Mahpeyker (Kösem) Valide Sultan (Çinili), Emetullah Valide 
Sultan (Cedit Valide), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdai, Arslan Ağa, Selarni Ali Efendi, Kapıağası 
Yakub Ağa, Hacı Halil Efendi (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, III. Mustafa (Ayazma), 
Selimiye (III.Selim), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları belirtilebilir.19 

Bütün bunlar Çarnlıca'ların sularını Üsküdar'a iletirler. Ayrıca Kayışdağı'ndan kaynaklananlar yanında küçük 
suyailan da vardır. Bugün su yollarının hemen hiçbirisi kalmadığı gibi çeşmeler de tahrip edilmiştir.20 

Hamidiye suları 

Bunlardan başka Abdülhamid II. tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak üzere Kemerburgaz ile 
Cendere arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) 
şebekesi oluşturuldu (1902).21 

Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme (1553), sebil 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 bırakılmışlardır. 22 

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. Terkos su şebekesi (1883), 
Elmalı I barajı  (1893), Elmalı II barajı (1950), Alibeyköy baraj ı (1972), Örnerli barajı (1972), Darlık barajı (1982), 
Büyük Çekmece (1982), Yeşilvadi çevirme tesisi (1992), Istranca dereleri (1995-2000), Şile Keson kuyuları (1996), 
Sazlıdere barajı (1998) İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaktadır. Maamafih bugün bile bentler ve yer altı suları, 
ihtiyacın o/o 1 'den biraz fazlasını, Avrupa yakasında karşılamaya devam etmektedir.23 

Sular ve suyolları 

17 Bu konuda bkz. Naci Yüngül, Taksim suyu tesisleri, İst. 1 957. 
18 Çeçen, aynı eser, s.3 ı5-3 ı 6. 
19 Çeçen, aynı eser, s. ı97-237. 
20 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, İst. 1 99 1 .  
21 Bu konuda bkz. Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst. 1 992. 
22 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Semavi Eyice, "İstanbul (Tarihi eserler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V/2 ve Çeçen, 
İstanbul' da Osmanlı devrindeki su tesisleri, İst. ı 984. 
23 Veysel Eroğlu, "Tarih boyunca İstanbul'a su veren kaynaklar", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 Mayıs, 2000, 
Bildiriler kitabı, s.38 
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Ma-i lezlz defterlerindeki hüccetlerde ve vakıf sularını konu alan bu ciltlerde İstanbulu besleyen sular ve 
su yolları şu şekilde kaydedilmiştir: 

Arslan Ağa (Üsküdar), 
Ayasafya-i keblr, 
Aziz Mahmud Efendi dergahı (Üsküdar), 
Bayezld, 
Çinili cami 'i (Üsküdar), 
DavGd Paşa, 
Fatih Sultan Mehmed, 
Hadlee Sultan (Üsküdar), 
Haseki Sultan çeşmesi (Karta!), 
HumharaMne-i amire, 
Kırkçeşme, 
Köprilizade Mehmed Paşa, 
Kurt kemeri, 
Saray-ı cedld (Beğlik Halkalı), 
Sultan Abdülhamld çeşmesi (Beylerbeyi), 
Sultan Bayezld, 
Süleyman, 
Taksim, 
Tuna (Küçük Çekmece), 
Valide çeşmesi, 

Atik Valide Sultan (Üsküdar), 
Ayazma cami 'i (Üsküdar), 
Başlı, 
Beğlik Halkalı, 
DavGd Paşa kışlası, 
Ebussu 'Gd, 
Giçe (Küçükköy), 
Halkalı, 
Hekimağlı All Paşa, 
Kağıdhane, 
Köprili vakfı, 
Kösem Valide Sultan, 
Narlıkapu çeşmesi, 
Selimiyye (Üsküdar), 
Sultan Ahmed, 
Sultan Süleyman, 
Süleymaniyye, 
Tophanelizade el-Hacc Mustafa Efendi vakfı (Üsküdar), 
Turunçlı, 

Ana su yollarından ayrılan kollardan zikredilenler şunlardır: 

Ayişe Sultan, Çınarlı, Turunçluk, Va! ide, 

Bu listede yer alan su yolları arasında Halkalı ile Kanuni Sultan Süleyman adına Mi 'mar Sinan tarafından 
yapılan Kırkçeşme suyailan dışındakiler ana su yolu değildir. Bunlar ya ana su yoluna iltihak eden daha küçük 
suyollandırlar ve yaptıran hayır sahibinin adıyla anılırlar veya ulaştıkları çeşme ve cami yada geçtikleri kemer adıyla 
anılırlar. Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana suyolu şebekesine24 Ebu'l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, 
Saray-ı cedld, Sultan Ahmed, Sultan Bayezld25, Sultan Selim, Süleymaniyye26 ve Turunçluk suyolları27 veya isiile hatları 
16 bağımsız suyalundan oluşan Halkalı ana suyolu şebekesine dahildir.28 

24 Kırkçeşme suyailarının Doğu kolu üzerinde, en önemlileri Paşa kemeri ve Kovukkemer olniak 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 
arttınlmıştır. 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. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 33-36; 
25 Sultan Bayezit ( 148 1 - 1 5 1 2) tarafından yaptırılını ştır. İs ale 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 Mihrimah camiinin güneyinden şehre girer. Fatih camiinin 
avlusundan sonra Bozdoğan kemerinin üzerinden geçerek Beyazıt meydanındaki kubbeye ulaşır. Bu isale hattının surlara kadarki 
uzunluğu l l  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. 
26 1550- 1 557 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 lağmı olarak ta geçer) ve 1 790 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. 
27 Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
28 Osman Nuri Ergin, s. 1 35- 137 ;  Galib Ata, s. 1 54- 155; Çeçen, s. 26. 
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Dereler 

Bu suyollannı besleyen dereler, pınarlar ve bulunduklan vadiler ile mahaller de şu şekilde kaydedilmiştir: 

Ayvalı, Ayvalı (Üsküdar), 
Ballı(Kartal), Cimri, 
Emirler, Fethiyye, 
İstavroz, Karta!, 
Nahlbend (Kağıthane), 
Toykar çeşmesi (Üsküdar), 

Bakraç, 
Cündi (Avasköy), 
Giçe(Küçükköy), 
Koyun, 
Orta, 
Yalnızselvi (Üsküdar), 

Balaban (Bahçeköy), 
Çakaldere (Riva), 
Gümüş pınarı (Karta!), 
Kurt, 
Panayırcı çiftliği (Üsküdar), 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır 

Ali Beğ, Anadolıkavağı, Avas, Bağçe, 
Belgrad, Burgos, 
İncir, İvaz, 

Cebeci, Cebebaneci, 
Kağıdbane, 

Aya pa, 
Cico, 
Ka lfa, 
Mirgun, 

Çıfıt Burgos, 
Karfa, 
Petnahor, Küçük, Litros, 

Soğanlık (Karta!), Topcılar, 
Metris, 
V ani, 

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

Tarlalar: 
Ahmed ÇavGş (Yalova), 
Beğlik (Rumelihisarı), 
Hammamcı, 
İmam (Riva), 

All Beğ (Topçular), 
Çalıkoğlı (Küçük Çamhca), 
Hazine kethudası (Küçük Çamlıca), 
İs ma 'll Efendi (Üsküdar), 

Beğlik (Küçük Çamlıca), 
Fatıma Sultan (Rumelihisan), 
Hırvat Kosti (Beylerbeyi), 
Kariboğlı (Küçük Çamhca), 

Köse Mehmed Ağa (Yalova), 

Çayırlar: 
Baca, Geyik, Kızlarağası (Kağıthane), Paşa, 

Sulann civarındaki çiftlikler şunlardır: 

Altunizade, 
Hasib Paşa (Üsküdar), 
Levend, 
Safranlar (?) (Yalova), 

Meralar: 
Kadi bayıla, 

Arabzade (Topkapı), 
Kaşıkcı, 
Metris, 

Kara Kahsanağlı (?), 

Ci co, 
Kör, 

Söğütli (Üsküdar), 

Midhat Paşa, 

Perhad Paşa, 
Küçükçiftlik (Fındıkh), 
Ram!, 

S aya, 

Özellikle İstanbul'un su havzalarında bulunan diğer yerleri de belirtmek gerekmektedir: 
Bağlarbaşı (Cebeci), 
Çayırağzı (Topçular), 
Eskikotra (Alibeyköy), 
irve (Revancık), 
Kirazdibi, 
Kozbağ (Üsküdar), 
Şehldlik (Üsküdar), 
taş ocağı (Beylerbeyi), 
Vi dos, 

Su tesisleri 

Ballıkaya (Yalova), 
Çayırbaşı (Timurkapu), 
Günbürdi (Üsküdar), 
Kanlıkavak (Rumelihisan), 
Kireç ocağı (Cebeci), 
Sarı Süleyman giçesi, 
Şekerkaya (Üsküdar), 
taş ocağı (Üsküdar), . 

Cendere boğazı (Kağıthane), 
Çayırbaşı (Üsküdar), 
Harmanlık (Üsküdar), 
Karaağaç (Kağıthane), 
Kireç ocağı (Nişantaşı), 
Sıratutluk (Bayrampaşa), 
taş ocağı (Alibeyköy), 
Uzunkoltuk, 

XXI 

Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, maksemler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, savaklar, baca!ar, 
Beyoğlu yani Taksim hazinesi gibi su hazineleri önemli su tesislerindendir. 



XXII V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞİF DEFTERi 

Su tesislerinin korunmasında etraflannın ağaçlı olmalannın büyük önemi vardır. Bugün de Bendler'de bunu 
goruyoruz. Bu ciltlerde, korucuların bendiere zarar verebileceği gerekçesiyle koru ve ormanlardan yaş ağaç 
kestirmemelennin görev alanlannda olduğu belirtilmektedir. 

Yine belgelerde geçen Güzelce koru, Beğlik, Çiftehavz (Kemerler, Orta Belgrad) ve DavGd Paşa (Ayvad) 
koruları aynı işlevi görmüş olmalıdır. 

Bentler 

Kırkçeşme tesisleri ı 563 yılında 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 ı 563'te Kanuni döneminde tamir edildiği sanılmaktadır. Bugüne 
kalan bent ı 724 yılında III. Ahmet döneminde yapılmış ve ı 748' de I. Mahmut ile 1 900' da Il. Abdülhamit dönemlerinde 
onarılmıştır), Kirazlıbent (Il. Mahmut, ı 8 ı 8), ve Ayvad bendi (III.Mustafa, ı 765)dir.29 

Halkalı suları kaynak sulan olduğu ve şehre doğrudan boru ve künklerle getirildİkleri için bentlerde 
tutulmalarına ihtiyaç görülmemiştir. 

Taksim sularının bentleri Kağıthane deresine katılan Acıelma deresinin kolları üzerinde kurulmuştur. 
Bunlardan Topuzlubent (I. Mahmut, 1 750) Eskibağlar deresi, Valide (Mihrişah Sultan) bendi (III. Selim 1796) ve 
Sultan Mahmut bendi (Bend-i cedid, II. Mahmut, 1 839) ise Arahacı Mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.30 (Ayrıca 
XXVII. Cildi oluşturan Keşif defterinde Sa 'id Efendi (Bebek) mandırasından bahsedilmektedir) 

Belgelerde adı geçen bendler şunlardır: 

Ayvad (III. Mustafa, 1765), Büyük (III. Ahmed, ı 724), 
--i cedid (Il. Mahmud, ı 839), --i kebir (Büyükbend, III. Ahmed, 1 724), 
Kirazlı (Il. Mahmud, 1 8 1 8), Tophane -leri, 
Topuz (Karanlıkbent, Kömürci bendi, II. Osman, 1620)), 
Valide (Mihrişah Sultan, ı 796) 

Havuzlar 

Der-sa'fıdet -leri, 

Taksim -leri, 
Topuzlı (I. Mahmud, ı 750), 

Suyollan üzerinde bulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen sulann toplandığı havuzlar şunlardır: 
Balıklı, Baş, Bend-i kebir, Çifte, Kurt kemeri, Paşa ıskarası, 

Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad31 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere havuzları Kırkçeşme 
suyunun güzergfıhı üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi Başhavuz'dur. Her kolun suları ayrı ayrı kendi 
havuzlarında süzüldükden sonra toptan bu havuzda birleşir ve burada son defa temiztenerek doğruca İstanbul'a akar ve 
maksemtere girer. Balıklıhavuz ise güzergah üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir 
şekilde toplamak için güzergah dışında tesis olunmuştur.32 

Iskaralar 

Iskara tabirinden, suyolcu ıstılahında, suların süzülmesine mahsus tesisat anlaşılıyor ise de bunlar suyu şişirip 
mecraya sokup akıtmak üzre dereterin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş mecralan önüne yapılmış duvarlar olup 
gerçekte bunlara sedd (veya südde) demek daha doğrudur.33 Nitekim bazı belgelerde de ıskara bu anlamda 
kullanılmaktay dı. 
Asakapusı (Isfıkapusı, Esekapu), Ayvad, Burgos, 
Saray-ı cedid, Süleymaniyye, Uçar katma, 

Kemerler 

29 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyollan, 68, 86-100. 
30 Çeçen, Aynı eser, 254-263. 

ÇavGşbaşı seddi, 
Vali de, 

Gavur, 
Ya ver, 

31 Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan III. Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir (Evhadüddin-Evhad
Ayvad). Evhadüddin deresi üzerinde ve yine o isim ile anılan koruluk içerisindedir: Bu mevki Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
ıskaralar üzerine alınmış olan Bakrac ve Orta derelerin bir saatlik mesafe kadar yukansına gelir. Bend on altı arşın yüksekliğindedir. 
Galib Ata, s. 1 50. 
32 İbrahim Edhem b. Said, s. 46-47. 
33 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
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Belgelerde adı geçen kemerler şunlardır: 
Ağladere, Atpazarı (Fatih), 
Develioğlı, Güzelce, 
Kara, Karanlık, 
Kumrılı, Kurt kemeri 
Paşa, Tek küçük, 

Ayvad, 
Halkalı su, 
Kirazlı, 
Ma'zı1l, 
to los, 

Bozdoğan (Fatih), 
İbrahim Paşa, 
Kirazlıben d, 
Mavlova, 
Uzun(Burgos), 

Çifte, 
Kahveci Baba, 
Koğuk, 
MazlUm, 
Virfuı, 

XXIII 

Bu kemerlerden Ma'zı1l, Bozdoğan (Valens), Karakemer ve Turunçluk kemerleri IV. Yüzyılda yapılan Roma 
kemerleridir. 

Ma 'zı1lkemer (Mazlumkemer) Halkalı sularının ilk kemeri dir. 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 1557 yılında hizmete giren Süleymaniye suyailarının künkleri de 
bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesindedir14 

Saraçhanebaşı'ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus (117-138), tarafından yaptırılıp Valens (364-378) 
tarafından da restore edildiği ileri sürülür. Heraklius zamanında (610-641) Avarlar kemeri yıkınışiarsa da halefi 
Konstantin tarafından tekrar yaptırılmıştır. Ma 'zı1lkemer' den geçen galerinin Bozdoğan kemerinden de geçmiş ve her 
ikisinin de aynı zamanda yapılmış olması ihtimali büyüktür. Bu kemerle getirilen su Üniversite merkez binasının arka 
meydanının altında bulunan ve Nifeum Maksimum denen sarnıca akardı. Kemer Kanuni Süleyman tarafından esaslı 
şekilde tamir ettirilerek şehrin yüzlerce çeşmesine su vermiştiı..ıs 

Karakemer (Cebeci), XVI yüzyılda onarılarak Süleymaniye suyolunun Çınar kolu bu kemerden geçirilmiştir. 
"Derinmaslak önünde" olduğu belirtilen kemer halen taşacaklarının artıkları altında kaybolmuştur.16 Çiço çiftliği 
(Taşlıtarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bilinen Turunçluk kemeri ise bugün mevcut değildir.17 

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 Kovukkemer8 ile Kanuni'nin bu Uzunca ve 
Güzelcekemerleri Belgrad bendierini asıl Kırkçeşme suyollarına ulaştıran mecra üzerinde tarihi ve güzel üç eser teşkil 
ederler.39 

Akyar (Cebeci, Küçükköy) kemeri Akyar deresinin bulunduğu vadidedir. Viran kemeri Turunçluk suyı 
üzerindedir. 

Elinizdeki ciltte dere ve suyailarının üzerinde bulunan Çoban köprüsünden (Rumelihisarı) sözedilmektedir. 

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 maksemi en tanınrnışlarıdır. 

Künkler 

Belgeler şehir içi isale hatlarının lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesi içersinde künklerle ve 
genellikle kurşun borularla yapıldığını kaydetmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ta çömlekci ve künkci ustalarından da 
bahsedilmektedir. 

34 Çeçen, Halkalı suları, 1 99 1  ve İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyollan, s. 29. 
35 Çeçen, s.30. 
36 Çeçen, s.3 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 1 75. 
37 Çeçen, s.32. 
38 Kemerburgaz eğri kemeri de denir. Andronikos Komnenos ( 1 1 83- 1 1 85) tarafından yaptırılmıştır. 
39 Galib Ata, s. l5 1 . 
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Belgelerde çok geçen künkler-4° az bir basınca dayanabilirler. Bununla birlikte fazla basıncın künkü 
patiatmaması için su terazileri yapılmıştır.41 

Suyollarında eskiden kullanılan yerli kurşun borular çekme boru olmayıp kurşun levhaların birbirleri üzerine 
sarılmalanyla bu sanatta mahir olan ustalar tarafırdan yapılırdı. Sonraları Avrupadan ithal edilen fazla basınca 
dayanıklı çekme kurşun borular kullanılmıştır:42 

Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullanılırlar. Belirtilen künk türleri şunlardır: 

altı parmak, altı pulluk, Arnabud, birerli k, paşa, yedi parmak, 

Boru türleri şunlardır: 

Frenk, İngiliz, kurşun, timur, 

Kubbeler 

Ana su dağıtım tesislerine kubbe denir. Bu önemli tesisler de belgelerde zikredilmektedir: 

Atpazarı (Fatih), 
taksim (Üsküdar), 
Maksernler 

Ci co, 
Yeni, 

Kemerbaşı (Fatih), Süleymaniyye, 

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 makserni, Tophane makserni ile Eyüp'te İslambey mahallesi'ndeki Yenikubbe'dir. 43 

Kırkçeşme isale lağrnı (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 irili ufaklı kemerden geçtikten sonra ana dağıtım 
kubbesi olan Eğrikapı maksemine gelir. 44 Buna Eğrikapı savağı45 da denir ve bu belgelerde çok zikredilmektedir. 

Maksemlere taksim de denilir. Bu cİltlerde belirtilen maksem, Viiiide Sultan maksemi ile şu taksimlerdir: 

Ayasofya, Eğrikapu, Humbarahane, Kırkçeşme, Taksim (Beyoğlu), 

Bunun yanında taksim kubbesi ile taksim-i hümayfindan bahsedilmektedir. 

Teraziler 

Su terazileri de önemli su tesislerindendir. Bunlar bileşik kaplar ilkesine göre çalışan basınç ayarlayıcı ve suyu 
ölçerek dağıtan kesik piramit şeklindeki küçük kulelerdir. Su terazileri isalenin bazı bölgelerinde olabilecek fazla 
basıncın künkleri patiatmaması için yapılrnışlardır. Bunların üzerindeki lüleler ise suyu ölçerek çeşitli yerlere 
sevketmeye yarar. Kırkçeşme suları yüzey suları oldukları için ana galeride su terazisine ihtiyaç yoktur. Ancak ana 

4° Künkler genellikle iç çapları tarafından belirlenen büyüklükleri ile tanımlanırlar. Künklerin iç çapları bir mi; mar arşınının 
(0.757738 m.) yirmidörtte biri olan parmak (0.03 1 572 m.) kavramı ile ifade edilir. Buna göre künkler Yediparmak (22, 1 cm.), 
Altıparmak ( 18, 94 cm.), Paşa künkü, Eski birlik, Arnavut künkü türlerine ayrılırlar. Bkz. Ergin, s. 135; Çeçen, aynı eser, s. 1 22. 
Belgelerde künk türlerine Fesildi(?) ve Süleymaniyye gibi türler eklenmektedir. 
41 Çeçen, aynı eser, s. 1 22. 
42 Ergin, s. 1 35 ;  Çeçen, aynı eser, s. 1 23 .  
43 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 isale eder. İkincisi Fatih camii civarında ve Destgahcılar'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 sahile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Biib-ı all 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. 
44 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. 
45 Belgrad bendinin suyu yalnız İstanbul semtine cari olup Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen makseınden 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, 1 9  ve 20 yüzyılda İstanbul suları, İst. 2000 içinde, s. 1 17 
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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.46 

Belgelere göre bazı su terazileri ve bulundukları mahaller şöyledir: 

Ağa cami 'i (Beyoğlu), Armudlıbağçe (Yalova), Arslan ağzı (Beyoğlu), 
(Beyazıt), Bayezid, Bayram Paşa, 
Bodur (Üsküdar), Bostan (Fatih), Cellact çeşmesi (Aksaray), 
Çınar çeşmesi, Çifte, Çukurçeşme (Fatih), 
Eviçi (Fatih), Fenayi Dede (Çapa), Fındıklı, 
Harmanlık (Üsküdar), Horhor, İbrahim Paşa harnmaını (Fatih), 
Kapu çeşmesi (Eyüp), Karaca Ahmed (Üsküdar), Karagümrük, 
Kızılminare (Horhor), Kuşbaz (Beyazıt), Lökünci bostanı, 
Melek Hace (Karagümrük), Mihrimalı Sultan ana (Kuzguncuk), Osmaniyye, 
(Çemberlitaş), Salkımsöğüt (Ayasofya), Sinan Paşa (Beyazıt), 
Taşcılar, Tophane, Üskübli (Unkapanı), 
Yeniçeşme (Fatih), Zindan (A vretpazarı), 

Meslekler 

Atik Ali Paşa 
Bodur (Fatih), 
Çavfiş (Fatih), 
Eski All Paşa (Fatih), 
Hacı Evhad(Y edikule) 
Kabataş, 
Kemankeş (Beyazıt), 
Maşatlık (Üsküdar), 
Sadefciler 
Talaş evi (Fatih), 
Yeni (Karagümrük), 

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: 

Bağlarbaşı, Baş, Bayezid, Çağlar, 
Çatal(Üsküdar), Çayır, Çınardibi, Çınarlı, 
Divitciler (Üsküdar), Edimekapusı, Harmanlık dağı (Üsküdar), 
Karlıtarla katması (Beylerbeyi), Kirazlı katma (Üsküdar), 
Nuhkuyusı, Paşa (Üsküdar), Pazarbaşı (Sarıyer), 
Süleymaniyye, Timurkapu, Tophaneliağlı (Üsküdar), 

Meslek yerine galat olarak maslak ta denmektedir: 

Çalılı, 
Çifte, 
İmdad, 

Çapa, 
Deveci, 

kumlık, kumluk, 
Sinan Paşa (Edimekapı), 
yatakbaşı, 

abdest, 
Deveci, 
İmdact, 
Timurkapu, 

Bakizade, 
Emir Buhari, 
Katmalar, 
tokmak başlı, 

Bayram Paşa, 
Feyziyye, 
Kuleli, 
Yılanlı, 

Çayırağzı (Topçular), 
Hünkar, 
Söğüdli, 

La ğırnlar 

Su ve su yolları, lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle kente ulaşmaktadır. Sulann 
toplandığı bu lağımlar belgelerde belirtilmiştir: 

ana, 
Çınarlı kol geçid, 

Armudlı, 
geçid, 

Ayasofya, Balcı (Samatya), 
Kirazlı katma (Üsküdar), Nikbetzade(?)Ahmed Efendi katma ana, 

Su yolları Süleymani ve Ceneviz lağmı olarak iki kısımdır. Birinci kısmı Sultan Süleyman'ın 1525'de 
kurdurduğu büyük kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşitli kollarıyla birlikte Ayvad ve 
Belgrad yönlerinden gelen ve Cebeci köyü bizasındaki 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. 47 

46 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyollan, s. 100, 1 87. 

47 İbrahim Edhem b. Said, "İstanbul suyollarıyla bendierinin ve mebani-i milteferri'a-i sairesinin hulasa-i ahval-i tarihiyye ve 
hlizırası", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19  ve 20. Yüzyılda İstanbul Sulan içinde, s. 47. 
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Sarnıçlar 

İstanbul kuşatmaları sırasında şehre su getiren tesisler tahrip edildiğinden, Roma döneminin sonlanndan 
itibaren açık ve kapalı samıçlar yapılmıştır. Açık sarnıçlar zamanla toprakla dolmuştur Bugün bunların yerinde çeşitli 
"çukurbostan"lar vardır. Kapalı samıçiarın en büyüğü, Justinianus (527 -569) zamanında yaptırılan Yerebatan (Basilica) 
samıcıdır. Bundan başka Büyük Konstantinus (330) döneminde yaptırılan Sultanahmet' teki Binbirdirek (Philoxene), 
Theodosius II (408-450) tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı), Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), Hagios Makios 
(Altımermer) sarnıçları belirtilebilir. 48 Belgelerden bazı samıçiann kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bunların yanında şehrin muhtelif yerlerine su haznesi denen su depoları yapılmıştır. 

Çeşmeler 

Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhl olan Bizans sarnıçları 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 49 Bir kısmı bulundukları yere ismini 
veren çeşmeler şunlardır: 

Agop Kalfa (Üsküdar), 
Arahacılar (Ahırkapı), 
Battal, 
Cellfıd (Aksaray), 
Cezayirli Hasan Paşa (Sarıyer), 
Çınar, 
Düpük (?)(Yalova), 
Hacce Arife Harun (A vretpazarı),  
Halil Efendi (Üsküdar), 
Hırka-i şerif, 
Hulilsi Ahmed Paşa -leri (Alibeyköy), 
İbrahim Paşa (Üsküdar), 
Kalender (Haseki), 
Karadut (Tophane), 
Mihrişah Valide Sultan (Beşiktaş), 
Mustafa Ağa (Fındıklı), 
Nevbahar (Haseki), 
Rilznamçeci İbrahim Efendi (Kasımpaşa), 
Sakabaşı (Tophane), 
Salkımsöğüt (Ayasofya), 
Soğuk, 
Sultan Süleyman -leri (Rumelihisan), 
Üçünci Serfiraz (Fındıklı), 
Yeni (Fatih), 

Ak( Alibey köy), 
Arpa emini Mehmed Efendi (Eyüp), 
Bosnevi Mehmed Efendi (Beyoğlu), 
Cezayirli Hasan Paşa (Kasımpaşa), 
Cihangir (Tophane), 
Çukur(Fatih), 
Firilz Ağa (Tophane), 
Hacı Beşir Ağa (Fındıklı), 
Haseki Sultan (Karta!), 
Horhor, 
İbrahim Paşa (Sütlüce), 
İbrahim Sarim Paşa (Ekşikaradut), 
Karaca Ahmed (Üsküdar), 
Kızlarağası (Üsküdar), 
Musahib Mehmed Ağa (Fındıklı), 
Narlıkapu (Yedikule), 
Ömer Ağa (Fındıklı), 
Saka, 
S akalar, 
Sekbanbaşı Kasım Ağa (Haseki), 
Sultan Abdülhamid (Beylerbeyi), 
Sultan Süleyman (Langa), 
Vali de, 

Sulann akıtıldığı sebiller arasında da şunlar önemlidir: 

Aksaray, Hasan Paşa (Vezneciler), Kapudan Paşa (Fatih), Karaca Ahmed Sultan, 

Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlar0 şunlardır: 

Ağa (Beyoğlu), Bağçeli (Beyoğlu), 
Galata sarayı, İbrahim Paşa (Fatih), 

Beğlerbeği, 
Südlice, 

48 Çeçen, aynı eser, s. 23-27; Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 175. 
49 Evliya Çelebi, I, 327; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s. 1 76. 

Fındıklı, 
Türbe (Eyüp), 

50 İstanbul hamamlan hakkında bkz. Evliya Çelebi, I,330-334; Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 249. 
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İstanbul kapıları 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. Sur çevresinde kente 
giriş yapan yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine51, on üçü Haliç'e bakar.52 Ayvansaray ile Yedikule 
arasında altı kapı vardır.51 Galata da sur, dolayısıyla kapılada çevrilmiştir. 54 

Ah ur, 
Edirne, 
Mer'a(Yalova), 
Timur, 

Arab (Samatya), 
Eğri, 
Merkebciler (Beyazıt), 
Top, 

İstanbul'un semtleri ve mahalleleri 

Bağ çe, 
Kum, 
Mevlevihane, 

Çörekci (Fatih), 
Kürkciler (Beyazıt), 
Paşa (Üsküdar), 

Belgelerde kaza, kasaba, nahiye gibi isimlerle de anılan İstanbul'un çeşitli semtleri ve bölgeleri 
zikredilmektedir. 

Acıçeşme (Bahçekapı), 
Arahacılar (Bahçekapı), 
Bahariyye (Eyüp), 
Bayram Paşa, 
Beşiktaş, 
Çağlayan (Kağıthane), 
Çırağan, 
Edimekapusı, 
Fatih, 
Galata, 
Haseki, 
Irgadpazarı, 
Kabasakal, 
Karagümrük, 
Koska, 
Küblice (Üsküdar), 
Küçüksu, 
Merkez Efendi (Topkapı), 
Nakkaşbaşı (Beylerbeyi), 
Rumili, 
Samatya, 
Sıraselviler (Haseki), 
Taşcılar (Edirnekapı), 
Tozkoparan (Kasımpaşa), 
Yalakabiid, 
Y eldeğirmanı, 

Aksaray, 
Ayasofya, 
Bargirciler (Bahçekapı), 
Beğlerbeği, 
Boğaziçi, 
Çenberli dikilitaş, 
Çukurcum'a (Galatasaray), 
Ekşikaradut, 
Fındıklı, 
Gümüşsuyı (Fındıklı), 
Havass-ı refi'a, 
Icadiyye (Üsküdar), 
Kabataş, 
Karta!, 
Kurnkapu, 
Küçük Çamlıca, 
Libade (Üsküdar), 
Mevlevihane, 
Nişantaşı, 
Rumilihisarı, 
Sarı yar, 
Süleymaniyye, 
Tezgahcılar (Fatih), 
Üsküdar, 
Yalnızselvi (Küçük Çamlıca), 

Altay (Fatih), 
Bağlarbaşı (Üsküdar), 
Bayezid, 
Beğoğlı, 
Büyük Çamlıca, 
Çınaraltı (Topkapı), 
Divanyolı, 
Eyyub, 
Fıstıklı (Beylerbeyi), 
Gümüşsuyı (Topkapı), 
Ihlamur, 
İstavroz, 
Kağıdhane, 
Kasım Paşa, 
Kuzguncuk, 
Küçük Çekmece, 
Makrihora, 
Mirahur (Yedikule), 
Nuhkuyusı (Üsküdar), 
Sakızağacı, 
Sarmaşık, 
Tahtaminare (Karagümrük), 
Tophane, 
Vezneciler, 
Yedikulle, 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren ve semt adı olan çeşitli alanlar, yapılar ve 
işyerleri zikredilmektedir. 

Atpazarı yatakları, 
Kireçhane (Fatih), 
Tiyatrohane (Tophane), 

Cisr-i cedid (Galata köprüsü), 
Şehzade yatağı, 
yağhane (Avretpazarı), 

Elbise anbarı (Beyazıt), 
Ticarethane (Beyazıt), 

Suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların bulundukları semtler şunlardır: 

51 Carbognano ( 1993), Cosımo Comıdas De, 1 8. Yüzyılın Sonunda Istanbul, (İstanbul'un günümüzdeki durumunun resimlerle 
zenginleştirilmiş tarihi topografyası), İtalyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; Kömürciyan-Andreasyan 
( 1988), 1 - 13, 6 1 - 156. 
52 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 14- 19, 157- 1 73. 
53 Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 20-26, 1 74- 194. 
54 Semavi Eyice, İ stanbul (Galata), 12 14/ 147; Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), s.34-44; 2 1 5-2 17. Ayrıca 
İstanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano ( 1 993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul'un fethi, çev. M. Gökman, İst. 1999. 
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Baba Haydar (Eyüp), 
Dülbendci Büsameddin (Kumkapı), 
Hacı Ev had (Yedikule), 
Hıristiyan (Sulukule, Edirnekapı), 
İnebeğ (Langa), 
Keçi Hatun (Haseki), 
Mi'mar Kemaleddin (Koska), 
Molla Çelebi (Fındıklı), 
Muhyiddin (Galatasaray), 
Samanviren (Süleymaniye), 
Süleymaniyye (Beşiktaş), 
Aksaray, 
Bayram Paşa, 
Davud Paşa, 
Kadi bayıla, 
Ma'cuncı (Haseki), 
Mi'mar (Haseki), 
Topkapu, 
Attar Toros (Sütlüce), 
Cüce çeşmesi (Fatih), 
Filibos (Sütlüce), 
Sabuncı (Karagümrük), 
Zindan (Haseki), 
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Canbaziyye (Avretpazarı), 
Fenayi (Haseki), 
Hacı Hüseyin Ağa (Samatya), 
İbrahim Paşa (Kumkapı), 
Kamer Hatun (Beyoğlu), 
Kuloğlı (Beyoğlu), 
Mi'mar (Haseki), 
Molla Hüsrev (Vefa), 
Perizad Hatun (Fındıklı), 
Seyyid Hasan (Ahırkapı), 
Takyeci (Topkapı), 
Avas köyi, 
Çamlıca, 
Edirnekapusı, 
Karagümrük, 
Maltepe hastahanesi, 
Odabaşı (Haseki), 
Yeniçeşme, 
Ayvalıdere (Üsküdar), 
Çukur ipekci (Fatih), 
Kalender çeşmesi (Haseki), 
Sebzevatcılar (Bahçekapı), 

Cankurtaran (Ahırkapı), 
Firuz Ağa (Tophane), 
Hasırcı (Haseki), 
İlyaszade (Topkapı), 
Karagöz (Ekşikaradut), 
Mahmud Ağa (Sütlüce), 
Mirahı1r İlyas Beğ (Yedikule), 
Muhsine Hatun (Kumkapı), 
Rum (Edirnekapı), 
Süheyl Beğ (Fındıklı), 
Caddeler: 
Ayasofya, 
Çınarlı han, 
Hamidi yy e, 
Karaman (Fatih), 
Maltepe, 
Sulıkulle (Edirnekapı), 
Sokaklar: 
Babadağı (Üsküdar), 
Değirmen (Fatih), 
Lüleci Yekta (Karagümrük), 
Şeyh (Kasımpaşa), 

Yine bir vesileyle aşağıdaki İstanbul yokuşlanndan ve hayırianndan bahsedilmektedir: 

Daltaban (Kumkapı), 
Oluklı, 

Dağ ve tepeler: 
Büyük Çamlıca (Çamlıca-i kebir), 
Maltepe 

Kavak (Üsküdar), Kızıl, 
Sellm Paşa konağı (Ekşikaradut), 

Çakal (Küçük Çamlıca), Karta!, 
Sultan (Üsküdar), 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul meydfmlarından bahsedilmektedir: 

Araba (Beylerbeyi), 
Bayezid, 

· 

Sultan Ahmed, 

Atpazan (Fatih), 
Fatih, 

Ayasafya-i kebir, 
Karagümrük, 

Bir kısmı kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul çarşılanndan (sfik) bahsedilmektedir (Maamafih 
sfik kelimesi sokak kelimesinin aslıdır): 

Ayasafya-i kebir, Malta (Fatih), Tiryaki (Süleymaniye), 

Bu çarşılar gibi bir kısmı günümüz İstanbul'unda da önemlerini sürdüren pazarlar (hazar) zikredilmektedir.55 
Bunların bir kısmı sadece yer ismi olarak varlıklarını sürdürmektedirler: 

Avret, Esb (Fatih), Lağmcılar (Fatih), Salı (Fındıklı), 

Belgelerde yine bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul hanlarından bahsedilmektedir. 

Çamurlı, Çınarlı, Çukur, Hace Paşa, 

55 İ stanbul'da çeşitli çarşılardan ve Bit pazan, At pazarı, Tavuk pazarı ve Esir pazarı gibi daimi pazarlardan başka semt pazarları da 
vardır. Cuma günleri civar sahiller ve köyler için Üsküdar'da, Edirnekapı 'da, Kocamustafapaşa, Küçükmustafapaşa ve 
Kasımpaşa'da; Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, Kulaksız'da; Pazar günleri Arkadius 
sütununun bulunduğu 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. 
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Sosyal yapılar 

Yine belgelerde özellikle malıallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul camilerinden, 
mescidlerinden, çeşitli tekke ve medreselerden, dar-ı hadis (Langa)ten, imaretlerden; kütüphanelerden; mekteplerden; 
türbelerden; şadırvanlardan; Ermeni ve Rum patrikhanelerinden; kiliselerden; ayazmalardan, mezarlık ve maşatlık ve 
kabristanlardan bahsedilmektedir 

Camiler: Ağa (Beyoğlu), 
Altay (Fatih), 
Ayasofya-i kebir, 
Cığalzade Rüstem Paşa (Yalova), 
Çinili (Üsküdar), 
Eyyub, 
Halıcı Hasan (Beyazıt), 
Hidayet (Bahçekapı), 
Karaköy, 
Kılıç Ali Paşa (Tophane), 
Laleli, 
Mihrimalı Sultan (Edirnekapı), 
Selirniyye (Üsküdar), 
Sultan Abdülhamld (Beylerbeyi), 
Sultan Bayezld, 
Sultan Süleyman, 
V ani karyesi, 
Yeni, 
el-Hacc Evhadüddin (Yedikule), 
Selimiyye (Üsküdar), 
Emir Buhar!, 
Parmak(Horhor), 

Medreseler: 

Ahmed Paşa (Topkapı), 
Atik Ali Paşa (Çemberlitaş), 
Ayazma (Üsküdar), 
Cihanglr, 
el-Hacc Evhadüddln (Yedikule), 
Gazi Ahmed Paşa (Topkapı), 
Hırka-i şerif, 
--i keblr, 
Kaysuni (Sütlüce), 
Köprili Mehmed Paşa (Çemberlitaş), 
Mahmud Paşa, 
Mihrişah Valide Sultan, 
Sormagir (Cihangir), 
Sultan Ahmed, 
Sultan Mustafa (Üsküdar), 
Süleymaniyye, 
Vezlr (Hocapaşa), 
Tekke, dergah, mevlevlhane56, zaviye ve hankahlar: 57 
Keşfi (?) Ca'fer (Fındıklı), 
Şeyhülislam Mustafa Efendi (Eyüp), 
Miskinler (Üsküdar), 

Hace Paşa, 
Köprili Mehmed Paşa (Çemberlitaş), 

Hamidiyye (Bahçekapı), 
Soğukkuyu, 

Hekim Çelebi (Koska), 

Mektebler: 

--i rüşdiyye, 
Valide (Divanyolu), 

İmaretler: 

--i rüşdiyye (Üsküdar), 
Valide (Fatih), 

Fatih, --i atik (Fatih), Sultan Ahmed, 

Türbeler:58 

Karaca Ahmed Sultan (Üsküdar), 

Sultan Bayezld, Sultan Süleyman, 

Hamidiyye (Bahçekapı), Karaca Ahmed Sultan, Mihrişah Valide Sultan, 
Sultan Mahmud-ı San! (Divanyolu), 

Kabristanlar: 

Ermeni (Bayrampaşa), 
İslam (Sütlüce), 

Ermeni (Sütlüce), 
Tophane, 

Ermeni (Üsküdar), 
Topkapu, 

gayr-i müslim, 

56 Mevleviler Pazartesi ve Perşembe günleri Yenikapı'da, Salı ve Cuma Galata'da, Pazartesi Kasımpaşa'da, Çarşamba günü de 
Beşiktaş Mevlevihanelerinden ayin İcra ederler. bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 40. 

57 İstanbul tekkeleri için geniş bilgi için bkz. Bandırmalıziide, Ahmed Münih, Mecmua-yı tekaya, İst. 1 307; Zakir Şükrü Efendi, 
İstanbul tekkeleri (Hazırlayan Şinasi Akbatu), İst. 1 980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V/2, 1 2 1 4/75-80; Reşat Ekrem Koçu, 
İstanbul Ansiklopedisi, İst. 1 946; Atilla Çetin, "İstanbuldaki Tekke, zaviye ve hankahlar hakkında 1 199/1784 tarihli önemli bir 
vesika", 
58 Ayrıca bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1 988), 1 97. 
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Şadırvanlar: 

Ahmed Paşa cami 'i (Topkapı), Çinili cami 'i (Üsküdar), 

Ayazmalar: 

Yağlıkcı (Küçük Çamlıca), Ayazma (Vaniköy), 

Hastahaneler: 

Bahriyye (Kasımpaşa), Mal tepe, 

Bağ ve bahçeler 

Belgelerde bir vesileyle İstanbul bostan, bağ ve bahçelerinden (hadlka) bahsedilmektedir. Bostanlar şunlardır: 

Lökünciler (Edirnekapı), 
Abdullah Ağa (Topkapı), 
Altunizade (Üsküdar), 
Arnabud (Bayrampaşa), 
Bekir'ün (Topkapı), 
Çalıağlı (Üsküdar), 
Çobanağlı (Sarıyer), 
Göçerağlı (Üsküdar), 
Hacı İzzet Ağa (Üsküdar), 
Hasan Ağa (Karta!), 
İsma'll Beğ (Küçük Çamlıca), 
Mehmed Ağa (Küçük Çamlıca), 
Mlrahfir Halil Ağa (Karta!), 
Mustafa Beğ (Topkapı), 
Osman Beğ (Küçük Çamlıca), 
Şa'ban Ağa (Kağıthane), 
Tekkecinün (Üsküdar), 
Tasunun (Topkapı), 
Yağcı All (Topçular), 

Bahçe ler: 

Armudlı(Yalova), 
Millet (Kağıthane), 
Süleyman Paşa (Üsküdar), 
Tosunoğlı, 

Konutlar: 

Tavukcıoğlı (Bayrampaşa), 
Abdullah, 
Altunizade İsma'\1 Efendi (Üsküdar), 
Arnabud (Topçular), 
Boyacı, 
Çerkes İsma 'll Beğ (Küçük Çamlıca), 
Dimitraki, 
Gümüşsuyı (Topkapı), 
Hacı Ömer Beğ (Küçük Çamlıca), 
Hasan Ağa (Topkapı), 
Korlı (Küçük Çamlıca), 
Mısır mollası (Küçük Çamlıca), 
Murteza (Topkapı), 
Mustafa Paşa (Vaniköy), 
Ömer Beğ (Küçük Çamlıca), 
Şevket Beğ (Küçük Çamlıca), 
Terceman Beğ (Bağlarbaşı), 
Toşka, 
Yanko, 

Fatıma Sultan (Rumelihisarı), 
Nikos, 
Şevki Paşa (Topkapı), 
Yusuf İzzeddin Efendi (Fındıklı), 

Bağlar: 
Ahmed (Topçular), 
Arabağlı (Üsküdar), 
Bekir Ağa (Gümüşsuyı), 
Cevahirci istepan Ağa (Sarıyer), 
Çıfıt Yani, 
Edhem Paşa (Üsküdar), 
Hacı Derviş (Topkapı), 
Hacı Veli Ağa (Karta!), 
Hüseyin Beğ (Üsküdar), 
Libacte (Küçük Çamlıca), 
Mısırlı İsma 'il Paşa (Beylerbeyi), 
Mustafa Ağa (Üsküdar), 
Nakkaşbaşı (Beylerbeyi), 
Serrac (Üsküdar), 
Şevki Paşa (Topkapı), 
Topalun (Üsküdar), 
Valide (Üsküdar), 

Hasan Efendi (Beylerbeyi), 
Pavli, 
Tamcit Osman Ağa (Beylerbeyi), 

Yine belgelerde suların bağlandığı İstanbul sarayları ve sahilsaraylarından, sahilhanelerden, yalılardan, köşklerden, 
konaklar ile hanelerden ve kışialar ile hastahanelerden bahsedilmektedir. 

Saray lar: 

Beğlerbeği, Galata, 

Köşkler, kasrlar: 

Fazı! Mustafa Paşa (Bağlarbaşı), 
--ı şahane (Beyazıt), 

Konaklar: 

Agah Beğ (Beylerbeyi), 
Ebezacte İlyas Beğ (Fındıklı), 

--ı cedid, --ı hümayfin, 

Mirahfir Mustafa Paşa (Bağlarbaşı), 
Kağıdhane, 

Ahmed Beğ (Üsküdar), 
Feyzi Beğ (Çamlıca), 

Mustafa Fazı! Paşa (Üsküdar), 
Mlrahfir (Kağıthane), 

All Efendi (İstavroz), 
Fodula katibi (Cankurtaran), 
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Hacı Raşid Efendi (Üsküdar), 
Ham Paşa (Fındıklı), 
Hüseyin Beğ (Haseki), 
İzzet Paşa (Beylerbeyi), 
Namık Paşa (Cihangir), 
Rüşdi Beğ (Kumkapı), 
Süreyya (?) Paşa (Ayasofya), 
Tuğrakeş Efendi (Ayasofya), 

Hane(menzil)ler: 

Hakkı Beğefendi (Beylerbeyi), 
Hazine kethudası (Üsküdar), 
Hüsrev Paşa (Hocapaşa), 
Kamil Paşa (Koska), 
Osman Paşa (Ayasofya), 
Sa 'id Paşa (Çapa), 
Şerif Paşa (Üsküdar), 

Ali Ağa (Fatih), Arnabud İsma'il Ağa (Yalova), 
Cabi Kadri Efendi (Fındıklı), Çilingir (Eyüp), 
Feyzi Efendi, Hammarncı Hatun (Yalova), 
Katanacıbaşı (?) Ahmed Ağa (Beylerbeyi), Mircan (Eyüp), 
Şahızenne Hanım (Beylerbeyi), Veznedar Efendi (Beylerbeyi), 

Ham Efendi (Fındıklı), 
hükumet (Yalova), 
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İsma'il Beğ (Beylerbeyi), 
Kettilncı Hafız Efendi (Beylerbeyi) 
Refik Efendi (Beylerbeyi), 
Selim Paşa (Ekşikaradut), 
Şevket Ağa (Ayasofya), 

Bin başı, 
Esirci (Fatih), 

Okcıbaşı (Beylerbeyi), 
Yorgi Kalfa (Sarıyer), 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen devlet büroları ve kamu kurumları şunlardır: 

Bab-ı ali, 
Defterhane (Beyazıt), 
Harem-i hümayun, 
Humbarahane-i amire (Kağıthane), 
Muvakkıthane (Bahçekapı), 
Şehremaneti, 

Hazineler: 

Bab-ı seraskeri (Beyazıt), 
Gazhane-i amire (Fındıklı),  
Hendesehan e, 
Mehterhane (Beyazıt), 
Muvakkıthane (Tophane), 
Tersane, 

Dar-ı şura-yı askeri, 
Habshane-i umumi, 
hisar (Edimekapı), 
Mutasarrıflık (Üsküdar), 

Mühendishane-i berriyye-i hümayun 
Tophane-i amire, 

Evkaf-ı hümayun, 
Horhor, 

Harem, 
Maliyye, 

Haremeyn, 
Nizamiyye, 

Hazine-i hassa, 

Kışla, kışlaklar: 

Davud Paşa, 
Münzevi, 
Selimiyye (Üsküdar), 

Humbarahane-i amire (Kağıthane), 
Ram!, 

Mecidiyye, 
Ramiz, 

Karagolhane(Karavulhane )ler: 

Aksaray, 
(Üsküdar), 

Cankurtaran, 
Selamsız (Üsküdar), 

Fatih, 
Zabtiyye (Vaniköy), 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen dükkanlar şunlardır: 

attar (Kabasakal), 
kahve (Hocapaşa), 
kalaycı (Bayrampaşa), 

bakkal (Karagümrük), 
kahve (Karagümrük), 
kassab (Topkapı), 

dağramacı (Tophane), 
kahve (Malta), 
sebzevatcı (Ayasofya), 

Fındıklı, 

hallac (Üsküdar), 
kahve (Salkımsöğüt), 

Nuhkuyusı 

Özellikle vakıf su defterlerinde Tanzimattan sonraki ortaya çıkan idari ve iktisadi kurumlardan, Su meclisi, 
Zabtiyye ve Belediye (Yedinci, Üsküdar dairesi gibi) daireler ve Tramvay kumpanyasından bahsedilmektedir. 
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YAYlN METODU 

Belgenin aslı, Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktanlan transkripsiyon metni ile birlikte verilmiştir. 

Dil aynen korunarak yazı Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktanlmış, sadeleştirme yapılmayarak belge 
ayrıca özetlenmiştir. 

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin baş tarafında 
yer alan rakamlar sırasıyla, defterin numarasını, defterin sayfa numarasını ve belge numarasını belirtmektedir. 

Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konuların değerlendirilmesi, sonuna da ayrıntılı indeks konularak 
aranan bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmıştır. 

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

Hicri tarihler, köşeli parantez içerisinde Miladi tarihlere çevrilmiştir. 

Yayın hazırlama kurulu 
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2713111 Tophanelizade Hacı Mustafa Efendi'nin 
Üsküdar Sultantepe 'de ve muhtelif mevkilerdeki 
hayratı ile civarına su ileten suyolunun Çakal da
ğındaki katmalarının tamirat masrafıııa dair. 

Medine-i Üsküdar'da Tophanelizade merhum el
Hacc Mustafa Efendi'nün Sultan tepesi civarında ve 
mahall-i sairede kain hayratıyla diğer mahaller/ cari 
ma-i lezizün Çamlıca-i kebir civarında Çakal dağı 
nam mahallde el-yevm telefe cari olan ma-i leziz 
katmalarınun mecraları bi' 1-keşf vukü' bulacak me
s arifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteri
dür. 

Mahall-i mezkfirda Hasib Paşa hazretlerinün çiftliği 
derilmnda kain Kirazlı katmanun lağrnı çamur ile 
memlfi olup künkleri külliyyen harab oldığından 
lağm-ı mezkfirun tathir ve tahliyesiyle derilm kalaylı 
üzeri kır harpuştalı kadimi vechile Arnabud künkle
rinün tecdidi: 
Tillanı 
His ab 
1 00 
10  Fı 
1 000 Guruş 

Zikr olman Kirazlı katma mesleğinden Çatalmes
lek'e gelinceye kadar kezalik harab olrnış Arnabud 
künklerinün eşkal-i mezkfir vechile tecdidi : 
Tillanı 
His ab 
500 

Künki 
1250 Aded 
6 Fı 
7500 Guruş 

Arnabud künki tecdidi: 
Tillan i 
His ab 
200 

5000 (?) 
6 Fı 

1 mahallere 

27131/la 
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30002 Guruş 

Mezkilr Çatalmeslek'e diri mülhak olan katma lağ
mınun bir mikdar mahalli münhedim ve memlil olup 
ve mefruş olan künkleri dahi harab aldığından mün
hedim mahallinün tesviyesiyle lağmınun tatbir ve 
tabiiyesi ve kadimi vechile Arnabud künklerinün 
tecdidi : 
Münhedim mahalli: 
Tfilani 
His ab 
30 
20 Fi 
600 Guruş 

Lağm tahliyesi: 
Tfilani 
His ab 
150 
10  Fi 
1 500 Guruş 

Arnabud künki tecdidi: 
Tfilani 
His ab 
2 1 0  

Künki 
525 Aded 
6 Fi 
1260 Guruş 

Bağlar derilmnda ana tarikınun altı pulluk künkleri
nün harab olmasıyla suları telefe cari aldığından ka
dimi vechile tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
400 

Künki 
1000 Aded 
9 Fi 
9000 Guruş 

İstavrozlu Mustafa Ağa bağı derilmnda meslekden 

ı 30000 
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Bozbaş (?)'a gelinceye kadar altı pulluk künklerinün 
hadibın un tecdidi kusı1rınun top çekme ta 'miri : 
Tecdidi 
His ab 
48 

Künki 
120 Aded 
9 Fi 
1080 Guruş 

Top çekme ta 'miri : 
His ab 
352 
2 Fi 
704 Guruş 

Mezkı1r katmalarınun on aded meslekleri muhtac-ı 
ta 'mir ol dığından iki adedin ün üzeri kapaklı kargir 
olarak kusı1rınun ta 'rnir ü tesviyesi mesarifi : 
S emen 
1250 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
2689 Guruş 

Yekı1n: 
29583 Guruş 

Altı1nizade sa'adetlü İsma'il Efendi'nün işbu takriri 
meali medine-i Üsküdar'da Tophanelizade el-Hacc 
Mustafa Efendi vakfı suyınun Çakal dağı nam ma
hallde ba'zı katmalarınun mecraları külliyyen bozı
lup haylice vakitden berü suları telefe cari oldığı ve 
ziyadece mesarife muhtac bulındığı istihbar olman 
katmalarınun mecraları nezaret-i acize ma'rifetiyle 
bi' l-keşf vukü' bulacak mesarifinün vakf-ı mezkı1r 
tarafından bir akçe mutalebe olmmayarak müstakıll 
kendi tarafından harc u sarf olmmak üzre muvafık-ı 
irade-i aliyye-i nezaret-penahileri buyurıldığı halde 
hasıl olacak suyun sülüs [i] mesarif-i mezkı1reye mu
kabil olarak Tophanelioğlı civarında dilediği mahal
le icrasiyçün arsasına ve sülüsanı dahi vakf-ı mezkı1r 
hayratına icra olmmak üzre nizamma tevfikan vakf-ı 
mezkı1r canibinden bir kıt 'a  temessükinün tanzim ve 
tesviyesine sactır buyurılan ferman-ı sarnilerine bi'l
imtisal evvel emrde me'mı1r-ı mahsusa irsaliyle 
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tarik-ı mezkur menba 'ından ana mesleğine kadar 
mülhak olan katmalan ve ana tarikınun yegan yegan 
mu'ayene itdir[ild]ükde fi ' l-hakika tarik-ı mezkur
dan mürur-ı ezmine ile lağmları memlu ve künkleri 
harab olup suları telefe cari olarak mevcud olan suyı 
işbu seksen dört senesi şehr-i Temmuz'ınun on ikinci 
güni Tophanelioğlı'nda mezkur ana mesleğinde vezn 
olındukda tarnın ve kamil üç masura suyı geldiği ve 
mezkur suyollarun tahte' l-arz olup layıkıyla ma 'lGm 
olamadığından keşf-i evvel mesarifi otuz bin guruş 
tahmin kılınmış ise de şifahen müte 'allık buyurılan 
ferman-ı nezaret-penahileri vechile ol vakit bed' ü 
mübaşeret iderek ta 'mir ü tesviyesi hitama reside al
mış aldığından yapıldığı vechile bu kerre keşf ü mi
saha itdirilerek tanzim olman bir kıt 'a merbut defte
rinün esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbikan 
meclisce vaz ' -ı fiat olmarak his ab olmdukda me
sarif-i vakı 'ası otuz üç bin üç yüz seksen beş guruşa 
reside almış ve celb olman suyı dahi zikr olman 
Tophanelioğlı'nda mesleğinde vezn olındukda tarnın 
[ve] kamil dokuz masura suyı el-yevm meslek-i 
mezkura cari aldığı anlaşılmış ve bu vechile mukad
dernce mevcud olan üç masurası ihrac olındukdan 
sonra müceddeden celb olman suyı altı masura di
rnek aldığından bunun iki masurası efendi-i muma 
ileyh uhdesine dört masurası dahi mevcud-ı sabıkı o
lan üç masura ile beraber yedi masurası vakf-ı mez
kur çeşmesine icra olmmak üzre Evkaf muhasebe
sine kayd ile vakf-ı mezkGr-ı efendi-i muma ileyh 
tarafına [ve] taraf-ı çakeriye başka başka ilm ü ha
berlerinün i 'tası lazım geleceği. 

Fi 1 5  R sene [ 1 2]85 [4 Ağustos 1 868] 

27/32/1 Üsküdar 'daki Tophanelizade Hacı Musta
fa Efendi suyolunun tamirat ve inşaat masrafına 
dair. 

Medine-i Üsküdar'da Tophanelizade el-Hacc Musta
fa Efendi vakf-ı şerifi suymun Çakal dağı nam ma
hallde menba'ından Tophanelioğlı'nda ana mesleği
ne gelinceye kadar mecraları harab ve suları bihude 
telefe cari olan katma ve ana tarikı müte'allık buyu
rılan ernr ü irade-i aliyye-i şifabilerine imtisalen 
Al ttinizade sa 'adetlü İsma 'il Efendi hazretlerinün ta
rafından müceddeden inşa olmarak bitama reside ol-
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mağla ol vechile yapılan mahallerün vukü' bulan 
mesarifini mübeyyin terkım kılınan keşf-i sanı defte
ridür. 

Ma-i mezkurun menba' mahalli Çakal dağında dev
letlü Hasib Paşa hazretlerinün çiftliği arazisi deru
nında olup Kirazlı katmadan Paşa mesleğine gelin
ceye kadar memlu olmış lağmınun tahliyesiyle harab 
olmış Amahud künklerinün derilm kalaylı üzeri har
puştalı yarma hendek ile kadimi vechile Amahud 
künki tecdidi : 
İki kol lağm tahliyesi : 
Tı1len 
His ab 
62 
10  Fı 
620 Guruş 

Künk mahalli: 
Tı1len 
His ab 
200 

Künki 
500 Aded 
6 Fı 
3000 Guruş 

Zikr olman Paşa mesleğinden Çatalmeslek'e gelin
ceye değin kezalik harab olmış Amahud künklerinün 
derilm kalaylı üzeri harpuştalı yarma hendek ile ka
dimi vechile tecdidi : 
Tı1lan1 
His ab 
558 

Künki 
1 395 Aded 
6 Fı 
8370 Guruş 

Mahall-i mezkurda vakf-ı mezkur katmalarından ha
ric olarak müşarun ileyh İsma'll Efendi'nün zikr oh
nan Çatalmeslek'e cari olan Kirazlı katma lağmına 
eylediği cedid (?) suyınun ve kusur mahalle turab 
kesme baca küşadıyla tarafeyni taş divarlı üzeri taş 
kapak ferşli biraz mahalle ( . . .  ) taş kesme mücedde-

5 
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den lağm inşası : 
Tfılen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
62 ı 1 .5 

50 Fı 
3 100 Guruş 

Terbi'an 
His ab 
24 
40 Fı 
960 Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d 

Tfilen 
Hisab Hisab 
2 2 

Terbi'an 
His ab 
80 Aded 
1 0  Fı 
800 Guruş 

Yekı1n: 
4300 Guruş 

Beheri 
Arzen Kadden 
His ab 
2 1 0  

Zikr olman Çatalmeslek'i3 cari katmanun lağmı 
memlı1 olmış lağmınun baca küşadıyla tahliyesi ve 
lağm-ı mezkı1r derı1nına Amahud künki ferşi : 
Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
264 
10  Fı 
2640 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tı11en 
His ab 

5 2 

3 Çatalmeslek'e 

Be h eri 
Arzen 
His ab 
2 

Kadden 
His ab 
8 
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Terbi'an 
His ab 
1 60 
5 Fı 
800 Guruş 

Künk mahalli: 
Tülen 
His ab 
200 

Künki 
500 Aded 
6 Fı 
3000 Guruş 

Nısf taş ilavesiyle ıskara inşası: 
Terbi'an 
His ab 
10  
20 Fı 
200 Guruş 

Mevcüd olan mesleklerin ün ta 'miriyle derünına lö
kün makamında çemanto talası mesarifi :  
Kıta'at 
1 2  Aded 
100 Fı 
1200 Guruş 

Küblice civarında bağlar derünında ana tarikınun 
harab olmış altı pulluk künklerinün derünı kalaylı ü
zeri kır harpuştalı yarma hendek ile kadirni vechile 
tecdidi ve ba 'zı malıallerine top çekme: 
Tülen 
His ab 
19 .5 

Künki 
320 Aded 
9 Fı 
2880 Guruş 

Tülen 
His ab 
350 
2 Fı 
700 Guruş 

7 
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Tophiinelioğlı'nda devletlü Mustafa Fazıl Paşa haz
retlerinün köşki önünde meslekden diğer mesleğe 

. .  kadar üç arşun kaddinde yarma hendek eşkal-i sabı-' .1 ;' 
, ' ka misillü altı pulluk künklerinün tecdidi : 

TCilani 
His ab 
200 

_ _ ( •. ��-.::-'""--" " _.··_· --__ ..J.�;.�.;.,-4,.:>�·,..ı •_ � � ...... ... . 
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Künki 
500 Aded 
9 Fi 
4500 Guruş 

Hendek fazlası: 
TCilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
200 ı 2 

Terbi'an 
His ab 
400 
3 Fi 
1200 Guruş 

Yekun: 
334 1 0  
043 1 0  Müşarun il ey h İsma 'il Efendi'nün mücedde
den hafr itdirmiş oldığı katmasınun mesarifi olup ta
rafına raci ' olan 
29 100 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre tarik-ı mezkurun cem'an 
mesarif-i tesviyesi otuz üç bin üç yüz seksen beş gu
ruşa reside oldığı rehin-i ilm-i samileri buyurıldukda 
ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrün
dür. 

Fi 5 C sene [ 12] 85 [22 Eylül 1 868] 

2713212 Sütlüce 'de Mahmud Ağa mahallesindeki 
İbrahim Paşa çeşmesi suyolunun tamirat masrafı
na dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Südlice'de Mahmud A
ğa mahallesinde İbrahim Paşa'nun çeşmesine cari 
ma-i leziz tarikınun keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i 
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acizanemüzden Hek!moğlı suyolcısı All Usta irsa
liyle suyolcısı hazır oldığı halde bi ' l-mu'ayene keşf 
ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkım kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkilrun menba'  mahalli olan Ermeni ma
şatlığında vakı ' mevcild lağrnınun derilm kum ve 
çamur ile memlil ba 'zı mahalleri münhedim olmış 
aldığından taş-ı ced!d ve üzeri kapak ferşiyle tesvi
yesi ve lağm-ı mezbilrun derilmnda teraküm iden 
kum ve çarnunnun bacalar küşadıyla (?) tath!r ve 
tahliyesi : 
Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
1 00 
5 Fı 
500 Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d 

Tillen 
His ab 

ı 2 

Terb!'an 
His ab 
40 
5 Fı 
200 Guruş 

Beheri 
Arz en 
His ab 
2 

Münhedim mahalli : 
Tfilen 
His ab 
20 

S emen 
400 Guruş 

Kapağı: 
30 Aded 
15  Fı 
450 Guruş 

Kadden 
His ab 
1 0  

On arşun umkında bir aded taş-ı ced!d halis harcla 
örili baca inşası : 
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Lağm ağzı ittisaline noksan taş ilavesiyle kum ve 
kireç ile memzfic divar inşası: 
His ab 
1 5  

S emen 
250 Guruş 

Lağm-ı mezkfir derilmnda mefruş Arnabud künkleri
nün ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
170 
2 Fı 
340 Guruş 

Filibos zakağından Attar Toros zakağında vakı ' ya
takbaşı mesleğine gelinceye kadar mefruş Arnabud 
künklerinün ziyade harabınun tecdidiyle ma'ada ma
hallerinün yarma hendek ile ta 'miri: 
Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
1 5  

Künki 
37 Aded 
6 Fı 
222 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
60 
"'-3 __ Fı 
1 80 Guruş 

[Derkenar] Kadim tarikı künk olup ve haneler tah
tında kalarak mazarratdan hali olmadığından tarik-ı 
cMdeden tesviye olmacağı şerh virildi. 

Kaysuni zakağında İslam mezarlığı başına değin 
yatak mahalli aldığından beş üzerine kurşun borı 
kutrında müceddeden İngiliz borısı ferş [ve] tesvi-
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yesı: 
Tfilen 
His ab 
1 10 
=-5 __ Kıyye Beher zira'ı 
550 Kıyye 
5 .5 Fi 
3025 Guruş 

Mezkfir mezarlık başından Kaysuni cami ' -i şerifi 
derfinına gelinceye kadar mefrfiş hadib olmış Ama
hud künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
105 

Künki 
262 Aded 
6 Fi 
1 572 Guruş 

Çeşme-i mezkfir hazinesinün derlinında münşakk 
olrnış mahalline semt (?) toprakıyla tesviyesi mesa
rifi :  
S emen 
1 50 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırım tesviyesi: 
TUlen 
His ab 
1 00 
ı Fi 
100 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
789 Guruş 

Yekün: 
8678 
1 678 Ayvansaray suyolcısı Mehmed Usta ta'ahhü
diyle tenzili 
7000 Guruş 

Ber mantük-ı derkenar tarik-ı mezkfirun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Hekimağlı 
suyolcısı Ali Usta irsaliyle suyolcıları hazır oldukları 
halde bi' l-mu 'ayene fi ' l-hakika çeşme-i mezkfir tari-
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kı harab ve lağmları mesdfid olup ve civarında başka 
çeşme olmadığından ahall-i merkümenün su husu
sında muzayakaları derece-i nihayetinde bulındığı 
aniaşılup ol babda tasarrufat-ı mürnkineye bi 'r-ri 'aye 
kaleme alınarak tanzim kılınan merbfit bir kıt ' a  keşf
i evvel defterinde muharrer esamisi zirlerine rayic-i 
vakt ü hale tatbikan meclisce vaz '-ı fiat alınarak hi
sab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi sekiz bin 
altı yüz yetmiş sekiz guruşı noksanıyla yedi bin gu
ruşda Suyolcı Mehmed Usta üzerinde takarrur iderek 
daha noksanıyla yapınağa talib-i alıarı bulınmadığın
dan ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi mfima ileyh ta
rafından alınan kontarata senedi zikr olman keşf-i 
evvel defteriyle beraber merbfitan takdim-i pişgah-ı 
all-i cenab-ı asataneleri kılınmış ve tarik-ı mezkfir
dan cari olan ma-i leziz müstakıll çeşme-i mezkfira 
cari olmayup mahall-i mezkfirda Südlice hammarnı
na dahi cari aldığından ve mukaddema ta'miratı vu
kü'ında sülüs harnmam-ı mezbfir müste' cirine ve sü
lüsanı dahi çeşme-i mezkure vakfına hisse tefrik ol
dığı haber virilrniş idüğinden ol vechile meblağ-ı 
mezbur yedi bin guruş sülüs ve sülüsan vechile tev
zi' olındukda sülüsi olan iki bin üç yüz otuz üç guruş 
on üç pare bir akçesi harnmam-ı mezbfir müste'ciri 
tarafından ve sülüsanı olan dört bin altı yüz altmış 
altı guruş yiğirrni altı pare iki akçesi çeşme-i mezbfir 
içün Evkaf-ı hümayfin hazinesinden i 'tası lazım ge
leceği anlaşılmış ise de bu vechile tesviyesi re 'y-i 
all-i cenab-ı asataneleri olmağla ber mficeb-i keşf 
iktizasınun icrası babında ferman hazret-i men 
lehü '1-ernründür. 

Fı 15  Receb sene [ 12]86 ve fi 9 Teşrin-i evvel sene 
[ 12]85 [2 1 Ekim 1 869] 

27/33/1 Mehmed Vanf Efendi tarafından Vani
köy 'de yaptınlan cami ve iki adet çeşmenin suyolla
rının tamirat masrafına dair. 

Nezaret-i Harerneyn-İ muhteremeyn[e] mülhak eş
Şeyh Mehmed Yani Efendi merhfimun ihya-gerdesi 
olan Yani karyesi cami '-i şerifi şadurvanıyla iki 
aded çeşmelerine cari ma-i leziz tarıkınun keyfiyyeti 
içün me'mfir-ı mahsusa irsaliyle bi' l-mu 'ayene bun-· 
dan akdem me' mur ma'rifetiyle tesviye alınmış ve 
bundan sonra tesviye alınacak mahallerün mesarifini 
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mübeyyin terkim kılınan defteridür. 
Fi 1 6  Ca sene [ 12]79 [8 Kasım 1 862] 

Dahil-i keşf olup bundan çend sene mukaddem Mah
lfilat müdiri sabık izzetlü Amir Beğ ma'rifetiyle tes
viye alınan mahallerün mesarifi: 

Tarik-ı mezkfirun menba' mahalli olan Bağdad valisi 
sabık devletlü Mustafa Paşa hazretlerinün bağında 
vakı ' lağm ağzından konlık derfinıyla karye-i mez
kfir civarında Ayazma nam mahallde mevcfid mes
leğe gelinceye kadar mefrfiş olan Arnabud künkleri 
harab aldığından derfinı kalaylı üzeri kır harpuştalı 
olarak yarma hendek ile kadimi vechile künklerün 
tecdidi: 
Tecdidi 
His ab 
1 020 

Künki 
2550 Aded 
5 Fi 
12750 Guruş 

Müşarun ileyh hazretlerinün bağı derfinına taş-ı ce
did ve üzeri kapak lağm inşasıyla derun-ı lağmun iki 
taraf divarı tesviyesi lağm inşası : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 ı 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
30 
2 Fi 
60 Guruş 

Divan: 
Terbi'an 
His ab 
40 
35 Fi 
1400 Guruş 

Mahall-i mezkfir civarında mevcfid lağmınun derı1nı 
çamur ile memlı1 aldığından lağm-ı mezkfirun tahli
ye ve tathiri : 

'xt i.!'-'  � '-1-" �.:... �.-t·..,..__.ı� ... � <::.t ("".:.f';,_,ı,v �1  
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TOlen 
His ab 
55 
5 Fi 
275 Guruş 

Örili baca inşası: 
Aded Beheri 

TOlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

ı 2 2 5 

Terbi'an 
His ab 
30 
15 Fi 
450 Guruş 

Nakliyyesi: 
1493.5 Guruş 

Müceddeden baca küşadı: 
Aded Beheri 

TOlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

4 2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 

Terbi'an 
Hi sa b 
64 
.::_3 __ Fi 
[ 192 Guruş] 

[Der kenar] Haric ez keşf olarak müceddeden su ha
sıl itmek ve kendi sahilhanesine icrasiyçün tarik-ı 
mezkfira ilave alınmak üzre mezkfir baca küşad alın
mış ise de ilhak alınmayarak haliyle bırakılmış idüği 
şerh virildi. 

Dahil-i keşf olup fiat-ı cedid üzre bundan sonra 
te[s]viye alınacak mahallerün mesarifi : 

Ayazma nam mahallde kain meslekden bu malıall 
ilerüsinde cMdeye nazır vakf-ı müşarun ileyhün 
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çeşmesine gelinceye kadar mefrı1ş altı üzerine kur
şun borılannun yarma hendek ile tecdidi: 
Tülen 
His ab 
40 

Bo n 
22 Aded 
45 Fi 
990 Guruş 

Yekün: 
1 6428.5 
01726 11ünakasadan �'-="'----

ı 4 702.5 Guruş 

Kezalik meslek-i mezkfirdan müşarun ileyh hazretle
rinün cami '-i şerif derfinında vakı ' hazineye varınca
ya kadar mefrfiş altı üzerine kurşun borılan tecdidi: 
Tülen 
His ab 
125 

Bo n 
69 Aded 
45 Fi 
3 105 Guruş 

Cami '-i şerif derfinında kain hazinenün sıra maslak
larınun noksanı müceddeden tokmak başlı maslak 
ma'a kined: 
7 Aded 
15  Fi 
105 Guruş 

11aslak mahalline altı üzerine kurşun borı tecdidi: 
B on 
Kıta' at 
Hisab 
4 
45 Fi 
1 80 Guruş 

Ayazma civarında vakı ' tarik-ı ciidd[e]de kain çeş
menün ifraz mahallinden mahall-i mezkfir ilerusinde 
zabtiyye karagolhane önüne varıncaya kadar mefrfiş 
altı üzerine kurşun borılannun tecdidi : 

1 5  
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Zabtiyye karagolhanesi önünde vakı ' meslekden di
ğer mesleğe varıncaya kadar mefrüş Arnabud künk
lerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tecdid 
Tfilen 
His ab 
80 

Künki 
200 Ade d 
5 Fı 
1000 Guruş 

İşbu meslekden vakf-ı müşarun ileyhün diğer çeşme
sine varıncaya kadar mefrüş altı üzerine kurşun borı
lannun yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
55 

Borı 
30 Aded 
45 Fı 
1 350 Guruş 

Nakliyye ve hamrnaliyyesi : 
1 685 Guruş 

Yekün: 
1 8540 
01250 Ber veeh-i tahmin atik Kıyye 500 Fı 2.5 
17290 
0 1500 Nakd hisabına nazaran münakasa-i sabıkadan 
tenzili ica.b iden 
1 5790 Guruş 

Yekün: 
15702.5 Bend-i evvelde muharrer tesviye oh-
nan mahaller mesarifi 
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15790 Bend-i sanide muharrer tesviye olma-
cak mahaller mesarifi 
3 1492.5 Guruş 

İşbu defter natık aldığı üzre tarik-ı mezkı1run bend-i 
evvelde muharrer tesviye olman mahallün mesarifi 
gayr-i ez tenzll on beş bin yedi yüz iki buçuk ve 
bend-i sanide muharrer bundan sonra tesviye 
olmacak mahaller mesarifi gayr-i ez tenzilat on beş 
bin yedi yüz doksan guruş ki cem 'an otuz bir bin 
dört yüz doksan iki buçuk guruşa baliğ aldığı muhat
ı ilm-i samileri buyurıldukda ol babda emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 1 6  Ca sene [ 1 2]79 [8 Kasım 1 862] 

Van! karyesinde kain çeşmelerün suyolları bundan 
çend sene mukaddem biraz mahalleri ta 'mir ü tesvi
ye kılınmış ise de kusı1rı tekmil olmayarak el-yevm 
suyı layıkıyla cereyan itmediğinden ve su[yo]lcı 
yevmiyyesi dahi virilmemiş aldığından bahisle kusı1-
rınun dahi tesviyesi husı1sından ibaret bulınmış ve 
kuyı1da bi' l-müraca'a tarik-ı mezkı1r akdeınce keşf ü 
mu 'ayene alınarak gayr-i ez tenzll otuz bin guruş 
masrafla tesviyesine irade-i seniyye ta 'alluk iderek 
ol vechile ta 'mir ü tesviyesi ol vakit makam-ı neza
retden Mahlı1lat müdiri sabık Amir Beğ'e ihale alına
rak ma'rifetiyle tesviye olmmak üzre mesarif-i ta '
miriyyesine mahsuben dahi bi'd-defe'at yiğirmi bin 
guruş ale' l-hisab i 'ta alınmış aldığı kuyı1ddan anla
şılmış ve tarik-ı mezkı1run bundan akdem keşf-i 
san!si icra alınmış aldığı rivayet kılınmış oldığına 
binaen ol vechile tarik-ı mezkı1run bundan akdem 
fi ' l-hakika keşf-i san!si icra kılınmış ınıdur ve evrak
ı atıkası ne tarafdadur keşfine kar!b canib-i hazine
den ale' l-hisab i ' ta olmdığı halde nakıs kalması ne 
sebebe mebnidür bilinmek ve keyfiyyeti bi' l-etraf 
i ' lam olmması muhrec derkenarda gösterilmiş ve sa
dır buyurılan ferman-ı all-i nezaret-penahllerine bi' l
imtisal mukaddemce tarik-ı mezkı1run keşf-i sanısine 
me'mı1r ta'yin olmdığı haber virilmiş ise de defteri 
taharr! olındukda buldırılamamış aldığından bundan 
akdem ınılma ileyh ma 'rifetiyle yapılan mahalleri ve 
girüye kalup bundan sonra tesviye olmacak mahalle
ri bu def'a Su meclisi a 'zasından Sultan Ahmed bö
lükbaşısı el-Hacc Hasan Ağa irsaliyle suyolcıları ha
zır oldukları halde bi ' l-mu'ayene ol babda kaleme a
lınarak tanz!m kılınan merbı1t bir kıt'a  keşf defteri-

1 7  
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nün bend-i evvelinde muharrer tesviye olınan mahal
lerün esiimileri zirlerine fiat-ı sabıkaları vaz' olma
rak hisab olındukda gayr-i ez münakasa on beş bin 
yedi yüz iki buçuk ve bend-i sanide muharrer bun
dan sonra tesviye olmacak mahallerün kezalik esii
mlleri zirlerine nakd hisabına tatbikan vaz ' -ı fiat o lı
narak hisab olındukda on beş bin yedi yüz doksan 
guruş ki cem 'an otuz bir bin dört yüz doksan iki bu
çuk guruşa baliğ oldığı anlaşılmış ve bu vechile olın
mış ve olınacağına dair suyolcısı yedinden alınan 
mümza senedi dahi hıfz kılınmış idüği rehin-i ilm-i 
samileri buyurıldukda ber muceb-i keşf iktizasınun 
icrası babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-em
ründür. 

Fı 1 6  Ca sene [ 1 2]79 ve fi 27 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]78 [8 Kasım 1862] 

27/3411 Padişah vakıjlarına ait suyollarının muh
telif mevkilerinde vuku bulan tamirat masrafına 
dair. 

Selatın-i izam hazeratınun hayrat-ı celilelerinden o
lup haric-i surda bendler ve kemerler ve ana su 
lağrnlarınun keşfleri mucebince irade-i seniyyesi 
ta'alluk iderek biraz mahalleri yapılup diğer mahal
leri girüye kalmış alanlarıyla der-dest istizan alına
cak malıallerden tesviyesi geçen sene evvel balıara 
ta ' lik o lınan su yollannun ber veeh-i muharrer yapıl
mış ve yapılacak mahallerinün mikdar-ı mesarifatını 
mübeyyin hülasasıdur. 

[Derkenar] Meblağ-ı mesarif-i mezburun sekiz yük 
kırk bir bin üç yüz doksan dokuz guruşluk mahalle
rinün bundan akdem irade-i seniyyesi ta ' alluk iderek 
bunun üç yük elli üç bin beş yüz yiğirmi iki guruşluk 
mahalli canib-i nezaretden me'mOr Naci Efendi ve
saire ma'rifetiyle tesviye olınup kusur irade-i seniy
yesi ta 'alluk itmiş olan malıallerden dört yük seksen 
yedi bin sekiz yüz yetmiş yedi guruşluk mahalleri 
yapılmayarak haliyle kalmış ve muahharan tesviye
sine lüzfim-ı kavi görinen altı yük elli sekiz bin altı 
yüz bir guruşluk mahallerinün makam-ı all-i nezaret
penahllerinden istizan olmmak üzre evrak kaleminde 
der-dest bulındığı şerh virildi . 
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Der-sa'a[de]t'e mahsus ve münhasır Kırkçeşme ta' 
bir alınur ma-i leziz ana tarikıyla tarik-ı mezkur üze
rinde vakı ' ma'lumu' l-aded kemer ve ıskara ve 
havzlarun mezkur bendierden Eyyub civarında Yeni
kubbe'ye gelinceye kadar ber muceb-i keşf ta'mirat-ı 
mukteziyyesinün mikdarı: 
1 500000 Guruş 

Vakfı:625000 Guruş 
Miri:250000 Guruş 
Ashabı :625000 Guruş 

[Derkenar] İşbu suyollarınun tesviyesine irade-i 
seniyye ta'alluk iderek bunun dört yük kırk yedi bin 
yüz otuz yedi guruşluk mahalleri bundan akdem 
canib-i hazineden me'mur olan Naci Efendi ma'rife
tiyle tesviye olmarak ma'ada sekiz yük yiğirmi iki 
bin beş yüz üç guruşluk mahalleri tesviye olmmaya
rak haliyle kalmış idüği. 
Ferman-ı ali tarihi : 
Fi 26 Rebi'u' l-evvel sene [ 1 ]28 1  [29 Ağustos 1 864] 
IFi 27 Ağustos sene [ 1 2]80 [8 Eylül 1 864] 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
cami ' -i şerifi k[ o ] lı ta 'bir alınur Halkalı suyollarınun 
ta'mir ve tesviyesine irade-i seniyye ta'alluk iderek 
mahaller mesarifi : 
1269640 Guruş 

Vakfı: 732484 Guruş 
Miri:322293 Guruş 
Ashabı :214863 Guruş 

[Derkenar] Tarik-ı mezkur bundan akdem bi' l-keşf 
tanzim alınan defteri takdim kılınarak mu 'amele-i 
kalemiyyesi icra olmmak üzre evrakınun henüz Ruz
namçe odasında bulındığı şerh virildi. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretleri
nün cami ' -i şerifi ve malıall-i saire ye mahsus olan 
ana tarikın un ber muceb-i keşf ta 'alluk iden mahaller 
mesarifi: 
400000 Guruş 

Vakfı :2701 14  Guruş 
Miri:9 1 95 Guruş 
Ashabı: 120689 Guruş 
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[Derkenar] Ma'lfim-ı alileri buyurıldığı vechile ta
rik -ı mezkurun n ezaret-i evvellerinde emaneten tes
viyesi meclis-i acizanemüze havale buyurılarak ka
rnilen tesviye olınup bitama reside olmış ve keşf-i 
sanileri dahi bi' l-icra mesarif-i vakı 'aları gayr-i ez 
tenzilat beş yük seksen bir bin bu kadar guruşa resi
de olmış ve meblağ-ı mesarif-i merkürneye mahsu
ben ceste ceste beş yük on dokuz bin guruşı ahz ve 
ifa olındukdan sonra zirde muharrer kusur altmış iki 
bin dokuz yüz elli dört buçuk guruşı aslıab-ı matlfiba 
virilmek üzre henüz pes-mande kalmış ve evrakı 
Ruznamçe'de kalmış idüği. 

Ta'mir ü tesviyesi mukteza-yı irade-i seniyyeden 
bulınan Bağçe karyesi civarında Balaban deresi 
katmalarıyla Bend-i cedid önünde müceddeden inşa 
olman tir (?) kılıflu ıskara ve Mevlevihane ve Ihla
mur bölmeleriyle ve timur borılardan girüye kalan 
mahalleri takdim kılınan icmalat mikebince mesa
rifat-ı vakı 'asından gayr-i ez teslimat baklsi : 
62954.5 Guruş 

[Derkenar] Mezkur bendierün ve ıskaranun ta'
mirat-ı lazımesi bundan akdem Ticaret nezaret-i ce
lilesi canibinden bir yük otuz beş bin sekiz yüz guru
şa keşf olınup bunun ber muceb-i zir on beş bin altı 
yüz guruşluk mahalli tesviye olınrnış ve kusur bir 
yük yiğirrni bin iki yüz yiğirrni bir buçuk guruşluk 
mahalli tesviye olmmak üzre gayr-i ez münakasa 
doksan bin guruşda Süleyman Ağa üzerinde takarrur 
iderek defteri der-dest bulındığı. 

Der-sa'adet ve Tophane-i amire bendlerinün geçen 
mevsim-i şitaya karib sularun bitarn buldukdan son
ra iç taraf derzlerinün ber muceb-i keşf-i sanı me
sarif-i vakı 'asından matlubat-ı acizi: 
15600 Guruş 

[Derkenar] işbu Kırkçeşme ana tarikıyla kemerle
rün harabiyyeti cihetiyle haftada bir kerre kırk elli 
kıyye lökün ve çend nefer suyolcı kalfaları gönderi
lerek bir kaç gün meramat-ı4 lazımelerine bakılma
dukça bendierden alınan suyun üçde birisi yollarda 
telef ve zayi ' oldığı ve her bir def'ada bin guruşdan 
ziyade mesarif vukü' bulmakda idüğinden meblağ-ı 

4 meremmat-ı 
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mesarif-i merkürneden zirde gösterildiği vechile 
yiğirmi bin guruşı ale' l-hisab olarak akdeınce canib
i hazineden ahz olmarak kusurı dahi alınmak üzre ve 
evrakınun tesviyesi Ruznamçe'den kaleme alınmış 
ise de sual buyurılmasıyla (boş) kalmış ve yeniden 
üç senelik evrak dahi teraküm itmiş ve buna suyolcı
larun kudretleri olamayacağından evrakınun buyurıl
masıyla meblağ-ı kusur-ı mezkurun i 'ta buyurılınası 
lazım geleceği şerh virildi. 

Der-sa 'adet bendierine mahsus olan Kırkçeşme ana 
tankınun mezkur bendierden Der-sa'actet'de Aya
safya-i kebir sukında taksime gelinceye değin Kırk
çeşme ta 'bir olm ur ana tankınun ufak tefek mera
matlarıyla5 tesviyesi ve haric-i surda konlık mahal
lerde beher sene mu 'tad olan kök kat 'larınun yetmiş 
dokuz senesi Mart'ına gelinceye değin takdim olman 
defter mucebince kaime ve nakd hisabınca matlubat
ı aciz!: 

48839 
20000 Evkaf-ı hümayun hazinesinden nakden ale' l
hisab 
28839 Guruş 
28839 
00000 

[Derkenar] Meblağ-ı mezbur Kırkçeşme yollarınun 
mesarif-i saliyyesi olup bend-i sabıkda gösterildiği 
vechile yetmiş dokuz senesi Mart'dan seksen iki 
Mart'ına kadar üç sene zarfında teraküm iderek sa
bıklarınun tesviyesinden sonra defterinün takdim kı
lınacağı şerh virildi. 

Mezkur Kırkçeşme yollarınun yetmiş dokuz senesi 
Mart'ından seksen iki senesi Mart'ına kadar üç sene 
müddet zarfında vukü' bulan der-dest mesarifatı : 
408 1 1 .5 Guruş 

[Derkenar] Tarik-ı mezkurun tesviyesine irade-i se
niyye ta 'alluk iderek ashabına aid olan mesarifden 
bir mikdan alınup dahil-i surda bir aralık mahalli 
ta 'mir ve tesviye alınmış ise de haric-i surda yolları
nun harabiyyeti cihetiyle sulan telefe akarak ibactul-

5 meremmatlarıyla 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

lahun muzayaka-i kesireye dı1çar oldukları . 

Cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han haz
retlerinün Turunçlı suyı ana tankınun ber ınıleeb-i 
keşf mesarif-i ta 'ınlriyyesi : 
74036 Guruş 

Vakfı :50874 Guruş 
M1ri:3090 Guruş 
Ashabı:20072 Guruş 

[Der kenar] İş bu su yollan el-yevm mu' attal olup ve 
henüz bir akçe ale' l-hisab alınmayarak haliyle kal
mış idüği şerh virildi. 

Boğaziçi'nde Küçüksu nam mahallde kasr-ı şahane 
ve cami ' -i şerif ve çeşmelerinün su yollannun ber 
ınıleeb-i sılret mesarifatı: 
Gayr-i ez tenzlli: 
5 1 000 Guruş 

Vakfı: 1 7000 Guruş 
Hazine-i hassa-i şahane: 1 7000 Guruş 
Miri: 1 7000 Guruş 

[Derkenar] Tarik-ı mezkı1run tesviyesine bundan 
akdem irade-i seniyye ta'alluk iderek meblağ-ı mez
bı1run bir yük guruşı selef-i aciz! müteveffa Ya'küb 
Paşa zernanında Evkaf-ı hümayı1n hazinesinden ahz 
olmarak nısfından ziyactece mahalleri tesviye olın
mış ise de kusur mahalleri haliyle kalmış idüği. 

Cennet-mekan Sultan Ahmed ve Ayasofya-i kebir 
cevami '-i şerifi ve imaret-i amire ve hayrat-ı sairele
rine cari ma-i leziz ana tarikinun ber ınıleeb-i sılret 
gayr-i ez tenzllat mesarifatı: 
200000 Guruş 

Vakfı: 1 70000 Guruş 
Miri: 8000 Guruş 
Ashabı:22000 Guruş 

Fı 20 Ra sene [ 12]83 ve fi 2 1  Temmuz sene [ 12]82 
[2 Ağustos 1 866] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

27135/1 Sadrazam İbrahim Paşa çeşmesi ile dev
lete ait bazı bina/ara su ileten suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Sadr-ı a 'zam-ı esbak merhum İbrahim Paşa'nun inşa
gerdeleri olan çeşmeleriyle tazıcılar ahı1rı ve ba'zı 
ebniye-i rniriye vesaireye cari ma-i leziz ana tarikı
nun mesarifi : 

İbrahim Paşa hıdmetinün kiraç6 ocaklarından gelen 
bir aded katmanun tecdidi: 
Arnabut künki tecdidi : 
Ar ş un 
15  Aded 

Künki 
37 Aded 
6 Fi 
222 Guruş 

Iskara 
His ab 
10  

250 Guruş 

Bir aded meslek ta 'rniri: 
1 Aded 
50 Guruş 

Diğer önünde altı pulluk künk tecdidi : 
Tecdidi 
His ab 
70 

Künki 
175 Aded 
_:_7 __ Fi 
1225 Guruş 

Izkara yiri: 
His ab 
4 

S emen 
250 Guruş 

6 kireç 

23 

27/35/la 
..t:'.1 <! _;p,..lı.!,:c- ":J?. ""'.v..>'.vn}ü, e1 -=ı.  f�,��"' �·ti';.J 
. J.� -�-�ı ;,;..J :u to>'-" r �\..o-.1 f., 1;- ı  � . .. . . . . . 

,b.J""";'; ' ,;.f�·��; 
�JJı)G)J • .�J-�.:. ,,L , oJ. 

�?fi�;.. �·· 
� .  

1-� �:· 

... �' ,;, ,, -1: ..1 � � .. ""� 
------::.-;.] ,/-) .,. 

c.:::.� 
�· 

� � .. ... . 

27135/lb 

-8;;J;/<.t, ""1 .;J., 1 � � _, 

__.� �."': ..... .j; . 
oL :E'!: . . 

..... .  



24 

( . . .  ) 
2 Aded 

V AKIP SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Kubbenün önündeki kumlık mesleğe varıncaya ka
dar eski birerlik künklerinün top çekme ta 'miri : 
( . . . ) 

3 Aded 

Arşun 
ıoo Aded 
4 Fı 
400 Guruş 

Diğer önünde divar üstünde olan eski birerlik künki 
ta 'ınlri : 
Zira' 
25 Aded 
4 Fı 
ıoo Guruş 

Söğütliçayır'da bir kol katmanun lağm tahliyesi: 
Zira' 
40 Aded 
5 Fı 
200 Guruş 

Baca küşadı : 
ı Aded 
ıoo Guruş 

Diğer önündeki mesleğe varıncaya kadar top çekme 
ta'miri: 
Altı pulluk künki: 
Zira' 
35 Aded 
2 Fı 
70 Guruş 

Maslak ta ' ınlri : 
ı Aded 
50 Guruş 

Meslekden diğer mesleğe varıncaya kadar Arnabud 
künki tecdidi : 
Arşun 
100 Aded 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Künki 
250 Aded 
6 Fi 
1500 Guruş 

Dördünci meslek önünde eski birer[lik] künklerinün 
baca küşadıyla ca be ca ta 'miri: 
His ab 
50 
3 Fi 
150 Guruş 

Diğer önünde eski birerlik künkün tecdidi: 
Zira ' 
75 Aded 

Künki 
1 87 Aded 
9 Fi =----

1683 Guruş 

Diğer bir aded katmanun Arnabud künki kapası (?) 
tecdidi : 
Zira' 
245 Aded 

Künki 
6 12  Aded 
6 Fi 
3672 Guruş 

Diğer önünde kiracı7 katması ana mesleğe varıncaya 
kadar Arnabud künki kapası (?) : 
Tecdid 
Ar ş un 
120 Aded 

Künki 
300 
6 Fi 
1 800 Guruş 

Mısırlıağlı ittisalinde olan meslekden diğer mesleğe 
varıncaya kadar ana yolı altı parmak künkün tecdidi : 
Zira' 
500 Aded 

7 kireç 
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Künki 
1250 Aded 
1 6  Fi 
20000 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Diğer meslekden diğer mesleğe varıncaya kadar ana 
yolında altı parmak künkün tecdidi : 
Arşun 
500 Aded 

Künki 
1250 Aded 
1 6  Fi 
20000 Guruş 

Panayırcı çift[li]ğinün deresinde ana yolı paşa künki 
tecdidi : 
Zira' 
30 Aded 

Künki 
75 Aded 
12  Fi 
900 Guruş 

Diğer önünde Göçerağlı cevizli tarladaki mesleğe 
varıncaya kadar paşa künki top çekme ta 'miri : 
Zira' 
500 Aded 
4 Fi 
2000 Guruş 

Bir aded meslek ta 'miri : 
1 Aded 
50 Guruş 

Kızlarağası çeşmesi ittisalinde lağm tahliyesi: 
Ar ş un 
150 Aded 
5 Fi 
750 Guruş 

Lağm ağzından Zabtiyye müsteşarı tarlasındaki mes
leğe varıncaya kadar paşa künki tecdidi : 
40 Aded 

Künki 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

100 Aded 
1 2  Fı 
1 200 Guruş 

va.ıa:f tarla önünde bir aded katmanun meslekden 
diğer mesleğe vanncaya kadar kapa (?) Amabud 
künk tecdidi : 
Zira' 
40 Aded 

Künki 
100 Aded 
6 Fı 
600 Guruş 

Iskara: 
1 0  Aded 
250 Guruş 

Validenün bağında[n] gelen bir aded katmanun altı 
pulluk künkün tecdidi : 
100 Aded 

Künki 
250 Aded 
7 Fı 
1750 Guruş 

Ayvalıdere'de lağm tahliyesi: 
Arşun 
200 Aded 
5 Fı 
1 000 Guruş 

Tu 'a9 meydanına vannca ya kadar lağm tahliyesi: 
250 Aded 
10  Fı 
2500 Guruş 

Yekün: 
68994 
06244 Müniikasa vechile tenzili 
62750 Guruş 

8 Vakf 
9 Du'a 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Merhum Atik Valide Sultan tarikına mülhak suyaUa
nnun mesarifi: 

Lağm tahliyesi on beş arşun terbi' inde taş-ı mevcud 
ıskara: 
Zira' 
30 Aded 
5 Fı 
1 50 Guruş 

Iskara: 
10 Aded 

S emen 
375 Guruş 

Diğer lağm tahliyesi: 
Zira' 
80 Aded 
5 Fı 
400 Guruş 

Altı pulluk künkün tecdidi : 
60 Aded 

Künki 
150 Aded 
...:....7 __ Fı 
1050 Guruş 

Diğer söğüt ağaca varıncaya kadar altı pulluk kün
kün tecdidi : 
Ar ş un 
90 Aded 

Künki 
225 Aded 
7 Fı 
1 575 Guruş 

Söğüt ağacı meslek varıncaya kadar altı pulluk kün
kün tecdidi: 
200 Aded 

Künki 
500 Aded 
7 Fı 
3500 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Önünde mesleğe varıncaya kadar altı pulluk künkün 
tecdidi : 
40 Aded 

Künki 
1000 Aded 
7 Fı 
7000 Guruş 

Tarik-ı yolda bozılan altı pulluk künkün tecdidi : 
40 Aded 

Künki 
100 Aded 
7 Fı 
700 Guruş 

Çalıağlı bağında altı pulluk künkün tecdidi: 
10  Aded 

Künki 
25 Aded 
7 Fı 
175 Guruş 

Meslek ta 'miri : 
1 Aded 
50 Guruş 

Topalun bağından gelen bir aded katma: 

Lağm tahliyesi : 
20 Aded 
5 Fı 
100 Guruş 

Baca ta 'miri : 
U mkan 
His ab 
12  

250 Aded 

Diğer ana yolı orda yolda eski birerlik künkün tecdi
di : 
His ab 
40 

29 
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Künki 
100 Aded 
9 Fı 
900 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Yiğirrni dört arşun terbi'inde müceddeden ıskara in
şası : 
Iskara 
12  Aded 

Misli (?) 
2 Aded 

1 Aded 

S emen 
750 Guruş 

Araboğlı bağında bir aded katma: 

Lağm tahliyesi : 
45 Aded 
5 Fı 
225 Guruş 

Amahud künki tecdidi : 
Zira' 
280 Aded 

Künki 
700 Aded 
6 Fı 
4200 Guruş 

Yalnızselvi dere mahallinden gelen Süleyman Paşa 
katmal arı: 
Lağm tahliyesi 
His ab 
60 
5 Fı 
300 Guruş 

Arnabud künki tecdidi: 
440 Aded 

Künki 
1 100 Aded 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

6 Fi 
6600 Guruş 

Diğer bir aded katma: 
30 Aded 
5 Fi 
1 50 Guruş 

Amabud künki tecdidi : 
40 Aded 

Künki 
100 Aded 
6 Fi 
600 Guruş 

Kirac10 ocaklanndan gelen Aziz Efendi katmaları : 

Lağm ağzından mesleğe varıncaya kadar Amahud 
künki tecdidi : 
90 Aded 

Künki 
225 Aded 
6 Fi 
1 350 Guruş 

Diğer bir aded katma lağm ağzından mesleğe varın
caya kadar Amahud künki tecdidi : 
His ab 
1 30 

Künki 
325 Aded 
6 Fi 
1 950 Guruş 

Diğer bir aded katma lağm ağzından kavak ağacı ö
nündeki ana mesleğe varıncaya kadar Amabud 
künki tecdidi : 
Hi sa b 
40 

Künki 
1 00 Aded 

1° Kireç 

3 1  
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32 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTER İ 

6 Fl 
600 Guruş 

Iskara ta 'miri : 
1 0  Aded 

S emen 
300 Guruş 

Meslek ta 'miri : 
1 Aded 
60 Guruş 

Kavak ağacı önündeki meslekden köpriye varıncaya 
kadar altı pulluk künkün tecdidi : 
80 Aded 

Künki 
200 Aded 
7 Fi 
1400 Guruş 

Köpriye11 taş ocağına varıncaya kadar altı pulluk 
künklerin top çekme ta 'miri : 
His ab 
500 
2 Fl 
1 000 Guruş 

Taş ocağından mesleğe varıncaya kadar altı pulluk 
künkün tecdidi : 
His ab 
1 10 

Künki 
275 Aded 
7 Fl 
1 925 Guruş 

Taş ocağındaki meslekden Kirac12 bağına varıncaya 
kadar altı pulluk künkün tecdidi : 
His ab 
360 

11 Köpriden 
12 Kireç 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Künki 
900 Aded 
7 Fı 
6300 Guruş Atik Valide 

Serrac bağında bir aded katma: 

Lağm tahliyesi : 
60 Aded 
5 Fı 
300 Guruş 

Altı pulluk künkün tecdidi : 
50 Aded 

Künki 
125 Aded 
7 Fı 
875 Guruş 

Eriklik selvili bağda ana yolı altı parmak künkün 
tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
20 

Künki 
50 Aded 
1 6  Fı 
800 Guruş 

Iskara: 
7 Aded 

( . . .  ) 
1 .5 Aded 

1 .5 Aded 

Semen 
250 Guruş 

Eriklik selvili bağda bir aded katma: 
Lağm tahliyesi : 
60 Aded 
5 Fı 
300 Guruş 
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34 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Mesleğe varıncaya kadar altı pulluk künkün tecdidi : 
320 Aded 

Künki 
800 Aded 
7 Fı 
5600 Guruş 

Diğer bir aded katma Günbürdi'ye varıncaya kadar 
altı pulluk künkün tecdidi : 
Tfilen 
Hi sa b 
70 

Künki 
175 Aded 
7 Fı 
1225 Guruş 

Ana yolı Günbürdi'den Hammarncı tarlasında mes
leğe varıncaya kadar altı parmak künkün tecdidi : 
His ab 
90 

Künki 
225 Aded 
1 6  Fı 
3600 Guruş 

Iskara ta 'miri: 
6 Aded 

S emen 
200 Guruş 

Kavakhayır'dan gelen bir aded katma lağm ağzından 
mesleğe varıncaya kadar Arnabud künki tecdidi : 
Hi sa b 
140 

Künki 
350 Aded 
6 Fı 
2100 Guruş 

Meslek ta 'miri : 
1 Aded 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

S emen 
60 Guruş 

Diğer önünde çeşme (?) yolında harab olan altı pul
luk künk:ün tecdidi : 
30 Aded 

Künk:i 
75 Aded 
7 Fı 
525 Guruş 

Libade'den anaya varıncaya kadar altı pulluk künkün 
tecdidi : 
His ab 
200 

Künki 
500 Aded 
7 Fı 
3500 Guruş 

Kozbağ'dan gelen bir aded katmalar: 
Lağm tahliyesi: 
60 Aded 
5 Fı 
300 Guruş 

Diğer lağm: 
60 Aded 
5 Fı 
300 Guruş 

Mesleğe varıncaya kadar altı pulluk künkün tecdidi: 
1 00 Aded 

Künki 
250 Aded 
7 Fı 
1750 Guruş 

Diğer meslekden ana mesleğe varıncaya kadar altı 
pulluk künkün tecdidi : 
Zira' 
1 60 Aded 

Künki 

35 
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400 Aded 
7 Fi 
2800 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Ana yolı Tekkecinün bağındaki mesleğe varıncaya 
kadar altı parmak künkün tecdidi: 
15  Aded 

Künki 
37.5 Aded 
16  Fi 

600 Guruş 

Is kara: 
1 0  Aded 

S emen 
250 Guruş 

Tekkecinün bağındaki diğer mesleğe varıncaya ka
dar altı parmak künkün tecdidi: 
200 Aded 

Künki 
500 Aded 
16  Fi 

8000 Guruş 

Diğer mesleğe varıncaya kadar altı pulluk künkün 
tecdidi : 
Zira' 
1 80 Aded 

Künki 
450 Aded 
7 Fi 
3 150 Guruş 

Diğer önünde Çarnlıca altında altı parmak künki top 
çekme ta' rniri: 
50 Aded 
5 Fi 
250 Guruş 

Diğer önünde İs ma 'il Efendi tarlasında altı parmak 
künkün tecdidi : 
55 Aded 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Künki 
125 Aded 
16  Fı 
2000 Guruş 

Göçerağlı bağındaki meslek önünde altı parmak 
künkün tecdidi: 
45 Aded 

Künki 
1 12 Aded 
16  Fı 
1792 Guruş 

Yekfin: 
84462 
08446 Nakliyye ve hammaliyyesi 
92908 
8408 Meclisce tenzili 
84500 
40026 İmdadiyye narnıyla bend-i evvelde muharrer 

Selirniyye tarikı mesarifine mebni (?) lazım 
gelen tenzili 

44474 Guruş 

(silik) ba'zı malıaHatında bulınan çeşmelerün suyı 
munkatı ' olmasından dolayı ahali tarafından virilen 
arz-ı hal üzerine Şehremaneti behiyyesi ve taraf-ı 
sami-i seraskeri ve Maliyye nezaret-i celilesi ile ce
reyan iden muhaberatı şamil tezakir melffifatıyla 
beraber irsal kılınarak mütala'alarından ma'lfim-ı 
alileri olacağı vechile işbu suyun inkıta 'ı yollarınun 
gayet harab olmasından neş' et itdiği cihetle ta'miratı 
icra olınmadukça ahalinün görmekde oldukları mu
zayaka mündefi ' olamayacağından ŞU13 yollarınun 
keşfi mficebince bir yük elli bin altı yüz doksan bir 
guruş masrafla ta 'mir itdirilmesi lazım geleceğine ve 
bunun Evkaf-ı hümayfin hazinesine aid olan kısm-ı 
a 'zamınun Evkaf-ı hümayfin nezaret-i celilesi tahsi
satından olarak şimdilik Maliyye nezaret-i celilesin
den tesviye ve ifası tesri' ve teshil-i maslahatı mficib 
olacağına binaen mütala 'a-i aliyyelerinün beyan ve 
ifadesi husfisı Dahiliyye nezaret-i celilesi canibinden 
ba tezkire iş 'ar buyurılrnış ve mezkfir suyollarınun 
yapılacak mahalleri mesarifinden mukaddema Seli-

13 su 
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38 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞİF DEFfERİ 

rniyye suyollan keşfleri icra olınup mu ' arnele-i ica
biyyesi der-dest tesviye bulınan altmış bin guruş 
rniyanına dahil olmış masrafı var ınıdur ve mezkı1r 
suyolınun keşfi yolında mıdur ve daha ehven mas
rafla ta 'miri kabil değil mi dür ve işbu ta 'mir olma
cak tarikdan vakf çeşme ve mahall-i saireden ma'ada 
kışla-i hümayı1n ve hane ve harnınarn ve han vesai
relerinün emlakine cereyan iden su ashabına dahi 
usUle tevfikan masraflarınun bir kıt 'a  mukaseme 
defterinün tanzirniyle ve mezkı1r suyolınun keşfi da
ha ehven masrafla ta 'ınlri kabil olup olmayacağı 
Rı1znamçe müzekkiresinde gösterilmiş olmakdan 
naşi mahalline meclis-i acizanemüzden me'mı1r-ı 
mahsusa irsaliyle suyolcıları hazır oldukları halde 
yegan yegan bi' l-mu 'ayene fi ' l-hakika mezkı1r su
yollarınun mürur-ı ezrnine ile müşrif-i harab olup 
tecdide muhtac bulınmış aldığından ol babda başka 
başka kaleme alınarak tanzim kılınan merbı1t bir 
kıt 'a keşf-i evvel defterinde muharrer esaınlleri zir
lerine rayic-i vakt ü hale tatbikan meclisce vaz' -ı fiat 
olmarak hisab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi 
bir yük yetmiş beş bin üç yüz doksan dört buçuk gu
ruşa baliğ olacağı anlaşıldukdan sonra tasarrufat 
kazıyyesine bi'r-ri ' aye emaneten tesviye olmmak 
üzre on beş bin altı yüz kırk dört buçuk guruşı mec
lisce bi' t-tenzil kusur bir yük elli dokuz bin yedi yüz 
elli guruşa baliğ olacağı tahmin kılınmış ve bu vec
hile meblağ-ı mesarif-i mezbı1r cari olan mahallerün 
masuralanna göre bi' t-tevzi' merbı1tan takdim-i 
pişgah-ı samıleri kılınan diğer bir kıt 'a  mukaseme 
defterinün zir-i yekı1n cenahında gösterildiği vechile 
altmış bir bin dokuz yüz yiğirrni dört guruşı kışla ve 
ebniye-i saireye cari ma-i leziz içün canib-i ınlriden 
ve elli altı bin yüz altmış dokuz guruşı dahi vakfları
na cari ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayı1n hazinesin
den ve kırk bir bin altı yüz elli yedi guruşı dahi ba 'zı 
hane ve sahilhane vesaireye cari ma-i leziz içün as
habı tarafından i ' tası lazım geleceği ve mezkı1r Seli
rniyye yollarınun der-dest olan altmış bin guruşun iş
bu keşfün rniyanına vakıf (?) olmayup mecrası başka 
aldığı anlaşılmış ise de bu vechile tesviyesi müte
vakkıf-ı re'y-i cenab-ı asafaneleri olmağla ber 
ınıleeb-i keşf iktizasınun icrası babında. ernr ü fer
man hazret-i men lehü' l-ernründür. 
Fi 1 2  C sene [ 1 2] 87 ve fi 27 Ağustos sene [ 12]86 [8 

Eylül 1 870] 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

27/37/1 Karacaahmed türbesi ile Bağlarbaşı ara
sında döşenecek kaldırımlar dolayısıyla yeniden 
inşası gerekecek olan suyollarının masrafına dair. 

Üsküdar'[da] kain Karaca Ahmed Sultan türbe-i şeri
finden Bağlarbaşı'na kadar tarikun kaldırımlan ya
pılacağından mahall-i mezkfirda harab olmış suyol
larınun keyfiyyeti içün me'mfir-ı mahsusa irsaliyle 
keşf ü mu 'ayene itdirilerek mikdar-ı mesarifini mü
beyyin defteridür. 

Selimiyye cami '-i şerifi ve hayrat-ı sairesi suyolları 
Selimiyye suyolları mesarifi : 

Mezkfir kaldırımlar aşağı tesviyesi indiği halde mü
ceddeden i 'mal olması lazım gel ür: 
Dahil 
His ab 
28 

B on 
15  Aded 
8[0] Fi 
1200 Guruş 

Maşatlıkdaki terazfidan yatakbaşı mesleğe varıncaya 
kadar dört üstine bon mahalli tecdidi : 
Arşun 
1 55 Aded 

B on 
84 Aded 
80 Fi 
6720 Guruş 

Dahil-i keşfi :  
Tfilen 
His ab 
28 

B on 
15  Aded 
80 Fi 
1200 Guruş 

Hasbe' l-icab yapılması lazım gelür: 
Tfilen 

�- . ..  . .  
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His ab 
127 

Bo rı 
69 Aded 
80 Fı 
5520 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTER İ 

Yatakbaşı meslekden Babadağı sağına14 varıncaya 
kadar altı pulluk künkün mahalli tecdidi: 
Arşun 
370 Aded 

Künki 
935 Aded 
7 Fı 
6545 Guruş 

Harmanlık'dan Çayırbaşı'na varıncaya kadar muhrec 
oldığı halde. 

Baba dağı sağağından karakol önünde mesleğe va
rıncaya kadar altı pulluk künkün tecdidi : 
414 Aded 

Künki 
1035 Aded 
7 Fı 
7245 Guruş 

Karakol önündeki meslekden yatakbaşı mesleğe va
rıncaya kadar altı pulluk künkün tecdidi : 
Ar ş un 
250 Aded 

Künki 
625 Aded 
7 Fı 
4375 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden Harmanlık'daki terazuya va
rınca varıncaya kadar dört üstüne borı tecdidi : 
Ar ş un 
380 Aded 

14 sakağına 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Barı 
209 Aded 
80 Fı 
1 6720 Guruş 

Dahil-i keşfi :  
Tı1len 
His ab 
90 

Barı 
39.5 Aded 
80 Fı 
392015 Guruş 
40 
396016 Guruş 

Hasbe' l-1cab yapılması lazım gelür: 
Tı1len 
His ab 
290 

Barı 
159.5 Aded 
80 Fı 
12760 Guruş 

Harmanlık'daki terazı1dan Karaca Ahmed Sul
tan'daki terazı1ya varıncaya kadar dört üzerine barı 
tecdldi : 
261 Aded 

143 Aded 
80 Fı 
1 1440 Guruş 

Dahil-i keşfi: 
Tı1len 
His ab 
160 

Barı 
88 Aded 
80 Fı 
7040 Guruş 

IS 3 160 
16 3200 

41  
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Hasbe' l-icab yapılması lazım gelür: 
Tfilen 
His ab 
10 1  

B on 
55 Aded 
80 Fi 
4400 Guruş 

Karaca Ahmed Sultan'daki terazı1dan Çayırbaşı tera
zı1ya varıncaya kadar dört üzerine borı tecdidi : 
Arşun 
237 Aded 

Bo n 
1 30 Aded 
80 Fi 
10400 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
6344.5 Guruş 

Yekı1n: 
69789.5 
04520 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik 
kurşun balıası Kıyye 2260 Fi 2 
65269.5 Guruş 
1 2 1 60 Dahil-i keşf olup tenzlli lazım gelen 
mahaller mesarifi 
5 3 1 09.5 Guruş 

Cennet-mekan Sultan Mustafa Han hazretlerinün A
yazma cami' -i şerifi su yolları mesarifi : 

Nı1hkuyusı'nda tarla önünde yatakbaşı mesleğe va
rıncaya kadar Arnabud künki tecdidi : 
Ar ş un 
350 Aded 

Künki 
875 Aded 
6 Fi 
5250 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Yatakbaşı mesleğinden Karaca Ahmed Sultan'daki 
terazüya varıncaya kadar beş üzerine borı tecdidi : 
Ar ş un 
120 Aded 

Bo rı 
66 Aded 
6 Fı 
3960 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
921 Guruş 

Yekün: 
101 3 1  
00264 Atık kurşun Kıyye 1 32 Fı 2 
9867 

Merhum Aziz Mahmud Efendi hazretlerinün dergah
ı şerifleri suyolları mesarifi : 

[Der kenar] Mezkür kaldırımlar aşağı indiği halde 
müceddeden i 'mal olmması lazım gel ür. 

Babadağı zekağından Nühkuyusı önündeki mesleğe 
varıncaya kadar Amahud künki tecdidi: 
Ar ş un 
500 Aded 

Künki 
1250 Aded 
6 Fı 
7500 Guruş 

Nühkuyusı'ndan yatakbaşı mesleğe varıncaya kadar 
Amahud künki tecdidi: 
Arşun 
520 Aded 

Künki 
1 350 Aded 
6 Fı 
8 100 Guruş 

Yatakbaşı meslekden Karaca Ahmed Sultan'daki te
razüya varıncaya kadar beş üzerine borı tecdidi : 
210  Aded 
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Bo n 
1 15 Aded 
6 Fı 
6900 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
2250 Guruş 

Yekün: 
24750 
00460 Atik kurşun balıası Kıyye 230 Fı 2 
24290 

Merhfirne Hadice Sultan vakfından cami ' -i şerifi su
yolları : 

Bodur terazil'dan Karaca Ahmed Sultan'daki mekteb 
önüne varıncaya kadar dört üzerine borı tecdidi : 
200 Aded 

Bo n 
1 10 Aded 
80 Fı 
8800 Guruş 

Yatak mahalline altı pulluk künkün tecdidi: 
190 Aded 

Künki 
475 Aded 
7 Fı 
3325 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1 2 1 2.5 Guruş 

Yekün: 
1 3337.5 
.:::..00=8�8'-"0c..._ __ Atik kurşun balıası Kıyye 440 Fı 2 
12457.5 Guruş 

Merhume Kösem Valide Sultan hazretlerinün Çinili 
cami ' -i şerifleri su yolları rnesarifi : 

[Der kenar] Mezkur kaldırırnlar aşağı inmez ise kul
lanlur (?) .  



İSTANBUL SU KÜLLİYA Tl 

Babadağı önündeki kuyudan yatakbaşı mesleğine 
varıncaya kadar altı pulluk künkün tecdidi : 
150 Aded 

Künki 
375 Aded 
7 Fi 
2625 Guruş 

Yatakbaşından Ayvalıdere zokağı başındaki terazil
ya varıncaya kadar beş üzerine borı tecdidi: 
Ar ş un 
145 Aded 

Bo rı 
80 Aded 
60 Fi 
4800 Guruş 

Sebil suyolı altı üzerine borı tecdidi : 
145 Aded 

Borı 
80 Aded 
55 Fi 
4400 Guruş 

Ahmed Beğ konağına giden altı üzerine borı tecdidi: 
Ar ş un 
100 Aded 

Borı 
55 Aded 
55 Fi 
3025 Guruş 

Merhum Şerif Paşa'nun kızınun kona[ğı]na (?) giden 
altı üzerine borı tecdidi : 
Ar ş un 
100 Aded 

Borı 
55 Aded 
55 Fi 
3025 Guruş 

Terazildan Nühkuyusı önündeki mesleğe varıncaya 

45 
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kadar Arnabud künki tecdidi : 
Tecdid 
290 Aded 

Künki 
725 Aded 
6 Fı 
4350 Guruş 

Nfihkuyusı önündeki meslekden Harmanlık dağı 
mesleğe varıncaya kadar Arnabud künki tecdidi : 
280 Aded 

Künki 
700 Aded 
6 Fı 
4200 Guruş 

Hacı Raşid Efendi konağına giden altı üzerine borı: 
1 80 Aded 

B on 
99 Aded 
.::::.5 5:;:____.Fı 
5445 Guruş 

BattiH 
Nfihkuyusı önündeki meslekden Harmanlık dağı 
mesleğe varıncaya kadar Arnabud künki tecdidi : 
280 Aded 

Künki 
700 Aded 

.!;:.6 __ Fı 
4200 Guruş 

Divitciler mesleği çeşmeye giden Arnabud künki : 
150 Aded 

Künki 
375 Aded 
6 Fı 
2200 Guruş 

Şerif Paşa konağı Arnabud künki: 
1 10 Aded 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Künki 
275 Aded 
6 Fi 
6650 Guruş 

Diğer Harmanlık dağı mesleğe varıncaya kadar Ar
nabud künki tecdidi : 
Arşun 
240 Aded 

Künki 
600 Aded 
6 Fi 
3600 Guruş 

[Derkenar] Mezkfir kaldırım aşağı indiği halde mü
ceddeden i 'mal olmması lazım gelür. 
Diğer meslekden Karaca Ahmed Sultan sebiline va
rıncaya kadar altı üzerine borı tecdidi: 
27 1 Aded 

Borı 

149 Aded 
55 Fi 
8 195 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
4756.5 Guruş 

Yekün: 
52321 .5 
=0=19:...:::5....:..4 ___ Atik kurşun balıası Kıyye 977 Fi 2 
5 1 367.5 Guruş 

Yekün: 
53 109.5 

09867 

24290 

12457.5 

Bend-i evvelde muharrer Selimiyye 
cami ' -i şerifi ve hayrat-ı sairesi su
yolları mesarifi 
Bend-i sanide muharrer cennet-mekan 
Sultan Mustafa Han hazretlerinün A
yazma cami ' -i şerifi su yolları mesarifi 
Bend-i salisde muharrer Aziz Mah
mud Efendi hazretlerinün dergah-ı şe
rifi 
Bend-i rabi 'de muharrer Hadice Sul
tan suyolları 
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:::..5=1 3"--'6"-'-7-=-=.5"----__ .Bend-i hamisde muharrer Çinili ca

1 5 1 09 1 .5 
mi ' -i şerifi su yolları mesarifi 
Merhfime Kösem Valide Sultan haz-
retlerinün mesarifi 

Ber manttik-ı müzekkire mezkfir suyolları kankı 
vakf hayratıdur ve keşfi mukaddema icra olınmış 
ınıdur olmadığı halde muhtac-ı ta 'mir midür 
me' mfir-ı mahsusa irsaliyle zikr olınan Karaca Ah
med Sultan türbe-i şerifinden Bağlarbaşı'na kadar 
yapılacak kaldırırnlar tahtından mürtir iden suyollan 
yegan yegan mu'ayene itdirildükde mezkfir suyolla
rından yalnız Selimiyye tarikinun bir mikdan mu
kaddemki keşfine dahil olınup ve ma 'ada mahalleri 
dahi şimdiki halde ta'mirat-ı cüz' iyye (?) ile kunla
nılmakda ise de mezkfir kaldırımlarun tesviyesinde 
reviş-i hale nazaran tarikun ba'zı mahalleri inüp ve 
kimi yirleri irtifa' bulacağından bu cihetle mahall-i 
mezkfirdan mürtir iden suyollarınun kadimi vechile 
kamilen ve müceddeden inşasına lüzfim görünmiş 
oldığından ol babda kaleme alınarak tanzim kılınan 
merbfit bir kıt'a keşf-i evvel defterinde vakfıarı baş
ka başka gösterilerek esamileri zirlerine rayic-i vakt 
ü hale tatbikan meclisce vaz '-ı fiat olmarak hisab 
olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez dahil
i keşf ve atik kurşun baha bir yük elli bir bin doksan 
bir buçuk guruşa baliğ olacağı tahmin kılınmış 
olmağla ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fı 29 Safer sene [ 12] 87 ve fi 1 8  Mayıs sene [ 12]86 
[30 Mayıs 1 870] 

27/37/2a 2713712 Ekşikaradut mahallesi civarındaki İbra-
� ..e.·..: Aı., �· • · 1' • • • · him Sarim Paşa çeşmesinin tamirat masrafına da-• • \' (.J. ' tr..if_,_,.,.., ir�--: tı�·�r- e;� "'}' ,;.;/ 

. . 

<Jf�.ı.. .:);JJ # J�_, �-� 
ir. 

Ekşikaradut civarında Selim Paşa konağı yokuşında 
Karagöz mahallesinde İbrahim Sarim Paşa'nun çeş
me (kesik) Süleymaniyye ve Halkalı su defterlerine 
bakılacağı. 

35 
5 
30 

Yirine vaz 'ı :  
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40 Kurşun Kıyye 1 0  Fı 4 
04 ( . . .  ) 2 22.5 Re[v]gan-ı bezir Kıyye 3 Fı 7.5 
02 Kaldırım 12  İp ve kendir Kıyye 2 Fı 6 
1 1 .5 Tuğla 1 0.5 Kalay Dirhem 150 
15  Re[v]gan 05  Kireç Kıyye 1 0  

-ı 2 bezir Kıyye 

06 İp ve ket 0 1 .5 Malılut kurşun 
tan Kıyye 1 Dirhem 1 50 

10  Kireç ve  1 1 .5 İri (?)battal 
kum tuğla Aded 12  

Qi_Yevmiyyesi O l  Kömür ( . . .  ) 
5 [4] .5 Q.Q__Yevmiyye 

5 1 10 

58.517 ll__ 
(silik) 
_8 _ 
1 08 

� 
(silik) 

2713911 Selimiye kışlası, camii ve civarındaki böl
geye su ileten suyolunun bozulan kısımlannın ta
mirat masrafına dair. 

Selimiyye kışla-i hümayı1nıyla cami ' -i şerifi ve hay
rat-ı saire ve ba'zı hanelere can suyolları mesarifi. 

Şekerkaya nam mahallde altı künkün tecdidi: 
Zira' 
1 0  Aded 

Künki 
25 Aded 
7 Fı 
175 Guruş 

Küçük Çamlıca'da emlak-i hümayı1nda bir kol kat
manun Amabud künklerinün tecdidi : 
Zira' 
20 Aded 

Künki 
50 Aded 
6 Fi 
60018 Guruş 

17 59.5 

�- \-� 
. ��·: 

., 
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Emlak-i hümayı1n Hüseyin Beğ'den alınan bağun 
derı1nında eski birerlik künklerinün tecdidi : 
Zira ' 
140 Aded 

Künki 
350 Aded 
9 Fı 
3 150 Guruş 

Emlak-i hümayı1n Edhem Paşa'dan alınan bağ deru
nında yetmiş beş arşun eski birerlik künklerinün tec
didi : 
Zira' 
75 Aded 

Künki 
1 87.5 Aded 
9 Fı 
1 687.5 Guruş 

Ayvalıdere nam mahallde bir kol katmanun lağm ağ
zına altı pulluk künklerinün tecdidi : 
Zira' .. 

10  Aded 

Künki 
25 Aded 
7 Fı 
175 Guruş 

Nı1hkuyusı civarında Hacı İzzet Ağa'nun bağında 
yetmiş arşun eski birerlik künklerinün tecdidi : 
Zira' 
75 Aded 

Künki 
1 87.5 Aded 
9 Fı 
1687.5 Guruş 

Mezarlık içinde eski birerlik künklerinün tecdidi : 
Zira' 
65 Aded 

18 300 
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Künki 
162 Aded 
9 Fi 

1458 Guruş 

Miskinler tekyesinün arkasında altmış beş arşun eski 
birerlik künklerinün tecd!di : 
Zira' 
65 Aded 

Künki 
162 Aded 
9 Fi 
1458 Guruş 

Çayırbaşı'nda yatakbaşı rnesleğinün önüne kadar 
yasdık üstüne eski birerlik künklerinün yatak mahal
li: 
Zira' 
75 Aded 

Künki 
1 87.5 Aded 

1 0  Fi 

1 875 Guruş 

Nakliyye ve harnrnaliyyesi: 
1226.5 Guruş 

Yekün: 
1 3492.5 
�00�9�9::...::2::..:.:.5:::..._ __ Münakasa vechile tenzlli 
12500 
__,_40=0=2=6 ___ Sellrniyye kışlağun (?) İrndadiyye na

mıyla bend-i salisde rnuharrer Atık 
Valide tarikından hissesi 

52526 Guruş 

2713912 Kırkçeşme taksimi ile Horhor terazisi ara
sındaki soyufonun bozulan kısımlannın tamirat 
masrafına dair. 

Kırkçeşrne taksiminden Horhor terazfisına gelinceye 
kadar ta 'ınlr ü tecd!d rnahallerinün beyanı. 

5 1  

27139/lb 



52 

27!39/2a 

.;.___.:!o:: 4:.-ıv �..f ... � .. ..; �;ı( · · ,  • · · 
. . . �.�,.,., ... �,. .... � � ..,; 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Kırkçeşme'den nerdüvenli lağm derlinında mesleğe 
kadar altı parmak künkün tecdidi : 

Ta 'mir mahalli: 
Zira' 
300 Aded 
3 Fı 
900 Guruş 

Tecdid mahalli : 
100 Aded 

Künki 
250 Aded 
1 3  Fı 
3250 Guruş 

Nerdüvenli meslekden baş mesleğe kadar yine lağm 
derı1nı eski birerlik künklerinün tecdidi: 
Zira' 
1 80 Aded 

Künki 
450 Aded 
8 Fı 
3600 Guruş 

Baş meslekden orta mesleğe kadar künk eski birerlik 
yarma ta'miri : 
Zira' 
60 Aded 
4.5 Fı Kaldının mahalli 
270 Guruş 

Mahall-i mezkurda mefruş altı pulluk künklerinün 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
40 

Künki 
1 00 Aded 

9 Fı 
900 Guruş 

Yine meslekden Kızılminare terazı1sına kadar altı 
pulluk künklerinün yedirme ve ip sargılı mahalli: 
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Tfilen 
His ab 
140 
4.5 Fi 
450 Guruş 

Tecdidi : 
40 Aded 

Künki 
100 Aded 
9 Fi 
900 Guruş 

Kızılminare terazfisından Horhor çeşmesinün terazi'ı
sına kadar altı pulluk künkün yedirme ve ip sargılı 
ta ' ınlr mahalli: 
Zira' 
1 35 Aded 
4.5 Fi 
607.5 Guruş 

Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
45 

Künki 
105 Aded 
9 Fi 
945 Guruş 

Su hazinesin ün lökün ta 'ınlr beyanı : 
Arzen Umkı 
Hisab Hisab 
8 1 0  

Terbi'an 
His ab 
800 

S emen 
1000 Guruş 

İki aded çeşmeye beş üzerine boru: 
2 Aded 
50 Fi 
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Hazine yüzine badana: 
50 Guruş 

Hazine kuyusına timur kapak ma'a kilid: 
Tfilen 
His ab 
1 6 Parmak 

S emen 
1 00 Guruş 

Harik içün olan çeşmenün önüne mermer taş: 
His ab 
5 

500 Guruş 

Kızılminare terazı1sına carçı1be ma'a kilid: 
S emen 
300 Guruş 

Mezkı1r Horhor hazinesiyle ittisalinde vakı ' Parmak
tekye'ye mazarratun def'iyçün kurşun: 
Beher tahtası :  
5 Aded 
20 Fı 
100 
....:..4 __ .Fı 
400 Guruş 

Fersı1de olacak kaldınmlarun tesviyesi: 
His ab 
460 
..:::_l __ .Fı 
460 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1483 
001 0  
1493 Guruş 

Yekı1n: 
1 63 15 .5 
001 10 
1 6425.5 
=0 1=5;_:_7=5.=5 __ .Aksaraylı Ahmed 

diyle tenzlli 
14850 Guruş 

Usta'nun ta'ahhü-
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Ber mantfik-ı derkenar derun-ı arz-ı halde muharrer 
ta'ınlr ve tesviyesi istirham kılınan mahaller fi ' l
hakika muhtac-ı ta ' ınlr ve tesviye midür o ldığı halde 
kaç guruş masrafla vücuda gelür keşf [ü] mu'ayene
siyçün meclis-i acizanemüzden Hekimağlı suyolcısı 
Ali Usta irsaliyle suyolcısı hazır aldığı halde bi' l
mu'ayene fi ' l-hakika istid' a  olmdığı vechile zikr 
o lınan ana tarikı ta 'mir ve tecdide eşedd-i ihtiyac ile 
muhtac olmağla ol babda kaleme alınarak tanzim kı
lınan merbut bir kıt 'a keşf-i evvel defterinde muhar
rer esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbikan 
meclisce vaz '-ı f'iat olmarak hisab olındukda cem'an 
mesarif-i tesviyesi on altı bin dört yüz yiğirmi beş 
buçuk guruşa baliğ aldığı anlaşıldukdan sonra lazım 
gelen bölükbaşı ve ustalar hazır olduklan halde mü
nakasası bi' l-icra bin beş yüz yetmiş beş buçuk gu
ruşı noksanıyla on dört bin sekiz yüz elli guruşda 
Aksaray suyolcısı Ahmed Usta üzerinde takarrur i
derek daha noksanıyla yapınağa talib-i ahan bulın
madığından ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi muma 
ileyh yedinden alınan kontorato senedi zikr olman 
keşf-i evvel defteriyle beraber merbutan takdim-i 
pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-penahileri kılınmışdur 
ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrün
dür. 
Fı 26 Za sene [ 1 2]86 [27 Şubat 1 870] ve fi 1 6  Şubat 

sene [ 1 2]85 [28 Şubat 1 870] 

27/40/1 Boğaziçi 'nde İncirköy 'deki Safiye Sultan 
çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer merhume Safiyye Sul
tan hazretleri vakfı hayratından Boğaziçi'nde İncir 
karyesinde kain çeşmeye cari ma-i leziz tarikınun 
keşf-i sanisinün icrasiyçün meclis-i acizanemüzden 
Osman[iyye] serbölüği el-Hacc Süleyman Ağa irsa
liyle müte'ahhidi hazır aldığı halde bi' l-mu'ayene 
yapıldığı vechile keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin keşf-i sani defteridür. 

[Derkenar] Tarik-ı mezkurun hin-i keşfinde adi Ar
nabud künki ferş olmmak üzre kaleme alınmış ise de 
derı1nı sırlı (?) nev '-icad künklerden ferş alınmış 
aldığından beherinde birer guruş fiatı zarnm ve ilave 
alınmış olmağla şerh virildi. 
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Tarik-ı mezkfirun menba' mahalli olan Şehidlik nam 
mahallde vakı ' taksim ku b besinden yatakbaşı mes
leğine gelinceye kadar mefrfiş harab olmış Arnabud 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
234 

Künki 
585 Aded 
=6 __ Fi 
35 1 0  Guruş 

Hendek hafriyyesi: 
Tfilen 
His ab 
234 
1 .5 Fi 

35 1 Guruş 

Mahall-i mezkfirda taş-ı cedid ve halis harcia mem
zfic müceddeden ıskara inşası : 
S emen 
560 Guruş 

Yatakbaşı[na] başına19 müceddeden taş çarçfibe ve 
timur kapak ma'a kilid ve derfinı yatapalı meslek in
şası mesarifi: 
80 Guruş 

Mezkfir yatakbaşı mesleğinden istid'a olınan çeşme
nün hazinesine gelinceye kadar mefrfiş olan altı üze
rine kurşun borılan harab aldığından atik borılan 
fesh birle müceddeden Frenk borısı ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
360 
4 Kı yy e Beher zira 'ı 
1440 Kıyye 
5.5 Fi 
7920 Guruş 
Hazine-i mezkfir üzerinün kemeri münhedim olmış 
aldığından müceddeden tuğla ve halis harcia mem
zfic tesviyesiyle üzerinün kiremidlerinün tecdidi ve 
hazine-i mezkfir derfinınun lökün kalay talas ve 

19 "başına" fazladır. 
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hazine-i mezkürun arka dlvanyla yatak divannun 
hedmiyle müceddeden dlvarlan inşa olmarak ve çeş
menün dört köşesine timurdan kılıç (?) vaz 'ı ve bir 
aded maslak ve mevcüd terazüsınun ta 'mlriyle üze
rine taş tekne vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
2500 Guruş 

Taş ma 'a zenclr ve kilid mesarifi : 
S emen 
50 Guruş 

Fersüde olınan kaldırımlarınun taş ilavesiyle tesviye
si: 
Tfilen 
His ab 
360 
::_2 __ .Fı 
720 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1569 Guruş 

Yekün: 
17260 
00400 Ber veeh-i tahmin ihrac olman atik kurşun 

balıası tenzlli Kı yy e 200 Fı 2 
1 6860 
02288 İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa'nun ta

'ahhüdiyle tenzlli 
14572 
0 1000 Ahall-i karyeden Hacı İsma'll Efendi ta'ah

hüdine nazaran tenzlli 
1 3572 Guruş 

Ber mantük-ı derkenar tarik-ı mezkürun keşf-i sa
nisinün icrasiyçün meclis-i acizanemüzden Osma
niyye serbölüği el-Hacc Süleyman Ağa irsaliyle mü
te ' ahhidi hazır o ldığı halde bi' ı-mu' ay e ne yapıldığı 
vechile kaleme alınarak tanzim kılınan merbüt bir 
kıt'a keşf-i sanı defterinde muharrer esaınlsi zirleri
ne rayic-i vakt ü hale nazaran vaz' -ı fiat olmarak 
hisab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez 
atik kurşun baha on üç bin beş yüz yetmiş iki guruşa 
baliğ olup bu süretde keşf-i evveliyle bi' l-muvazene 
yüz yiğirmi sekiz guruş noksanı görünmiş ve 
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noksan-ı mezkfirun sebebi dahi yirlü borısınun Frenk 
barısına tahviiinden iktiza itmiş olmağla ber mficeb-i 
keşf-i sani iktizasınun icrası babında emr ü ferman 
hazret-i men lehü' l-emründür. 
Fı 4 Ra sene [ 1 2]88 [23 Mayıs 1 87 1 ]  ve fi 12  Mayıs 

sene [ 1 2]87 [24 Mayıs 1 87 1 ]  

2714012 Humbarahane, Mühendishane ve Mihri
şah VaZide Sultan vakfı hayratına su ileten suyolla
rının tamirat masrafına dair. 

Humbarahane-i amire ve Mühendishane-i berriyye-i 
hümayfin ve mahall-i saireye cari ma-i leziz ana 
tankınun keşf ü mu'ayenesiyçün meclis-i acizane
ınüzden Azablar suyolcısı Veli Usta ve Yedikulle 
suyolcısı Mehmed Usta irsaliyle suyolcıları Yusuf 
ve Foto ustalar hazır oldukları halde bi'l-mu'ayene 
yapıldığı vechile keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin keşf-i sani defteridür. 

[Derkenar] Beher tahtası kırk kıyyelik elvalıdan i ' 
mal idüği. 

Kağıdhane kasr-ı hümayfinı karşusında taş ocağı it
tisalinde kain meslek önünden Millet bağçesi divan 
nezdinde kain terazfiya ve terazfi-yı mezkfirdan Çağ
layan derfinıyla karşusında künk mahallinde müced
deden inşa olmacak mesleğe gelinceye kadar iki üze
rine kurşun borılannun tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
480 

B on 
264 Aded 
280 Fı 
73920 Guruş 
Mirahfir kasr-ı hümayfinı karşusında Karaağaç nam 
mahallde vakı ' taksim ku b besine gelinceye kadar 
aralık aralık mefrfiş harab olmış eski birerlik ve paşa 
künklerinün ta 'mir ü tecdidiyle ve ba 'zan kurşun bo
rılarınun tecdidi: 

Eski Eski Paşa künki Arnabud Borı 
birerlik birerlik tecdidi künki mahalli 
künk künk 
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mahalli ta 'mir 
mahalli 

Tfilani Tfilen 
Hisab Hisab 
30 85 

50 

80 

120 

Tfilen 
His ab His ab 

1 0  

Tfilen 
His ab 

Harem hazinesi önünde 

Yenianbar önünde katma tarilanda 

MirahOr karşusında 

Sünnet (?) köprisi karşusında iki def'a yatak mahal
linde 

100 

250 

220 

100 
Nahlbenddere 

Atik fişenkhane nam mahalde 

Timurhane ilerüsinde 

Kırkağaç nam mahalde yatak mahallinde iki Def'a 
1 80 

Kırkağaç karşusında 
140 
Kubbe-i mezkurdan Mühendishane zahrında taksime 

kadar 
700 335 220 1 0  100 

�Fi Künki Künki Borı 
Yekün 

2010  Guruş 550 Aded 25 Aded 55 Aded 

Yatak 
mahalli: 
Tfilen 
His ab 
120 

Künki 
300 Aded 
1 5  Fi 
4500 Guruş 

Diğer 
mahalli : 

lLFi L_Fi 200 Fi 
5500 Guruş 1 50 Guruşl lOOO Guruş 

. . .  
" < ·  

. . . 
' . .  
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His ab 
580 

Künki 
1450 Aded 
12  Fı 
17400 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

İki aded ıskaralarun ta'mir ve inşası : 
Aded Beheri 

Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

2 10 5 5 Nahlbend deresinde 
1 0  3 5 Mahall-i mezkı1r civa-

n nda 

Terbi'an 
His ab 
400 
15  Fı 
6000 Guruş 

Mevcı1d terazı1sınun on sekiz parmak ilavesi : 
S emen 
500 Guruş 

Tarik-ı mezkı1rda mevcı1d ana mesleklerinün ba'zı-
../.�• ..:- ..,.  ""-!.)..;.;'? '-""� cr ....b> Q.�.:.A4,., i.' ,..,.,.. ,. .i,· "';'& larını mazarratdan salim olmak içün sedd ü bend o-

�� �.. · lınmak ve ba'zılarınun tecdidi: 
� , __ _ S emen 

2000 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1 2298 Guruş 

Yekün: 
1 35278 
.:::::0�12�2�5�0:..__ __ Ber veeh-i tahmin ihrac olınan atık 

kurşun balıası tenzili Kıyye 3500 Fı 
3 .5 

123028 Guruş 
.:::::0=..14_,_,2�5�0:..__ __ Keşf-i evvelinde tenzili 
1 06778 
.:::::0.::::::06�0�0�5:..__ __ Kaimenün nakde tahvilinde görinen 

fazlası tenzili 
100773 Guruş 
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Humbarahane-i amire ve Mühendishane-i berriyye-i 
hümayün ve merhüme Mihrişah Valide Sultan haz
retlerinün cami ' -i şerif ve hayrat-ı saire ve mahall-i 
alıara cari ma-i leziz ana tarikinun Kağıdhane ve 
Mirahür kasr-ı şahaneleri nezdinde yatak mahallinde 
mefrüş olan kurşun bonlarıyla muhtac-ı ta 'mir ve 
tecdid olan ba 'zan künk mahalleri bundan akdem 
yetmiş sekiz tarihinde ba sılret ve gayr-i ez tenzil bir 
yük on iki bin guruş masrafla Ticaret nezaret-i celi
lesine ve nezaret-i müşarun ileyhden dahi emiineten 
tesviye olmmak üzre taraf-ı çakeranemüze havale 
buyurılmış ve meblağ-ı mesarif-i merkümenün hin-i 
taksiminde seksen bir bin yiğirmi bir guruşı canib-i 
miriden ve dokuz bin beş yüz otuz iki guruşı vakfı 
tarafından ve on dokuz bin altmış dört guruş bir bab 
harnınama cari ma-i leziz içün müste'ciri Ya'küb 
Beğ'den ve iki bin üç yüz seksen üç guruşı bir bab 
sahilhane içün mutasarrıfı izzetlü B aha Beğ'den i 'ta
sı lazım gelmiş ve ınılma ileyh Baha Beğ'den ale ' l
hisab vechile yalnız bin beş yüz guruş ahz olınmış 
ise de ınılma ileyh Ya'küb Beğ'ün yedinde olup Ev
kaf-ı hümayün hazinesinde ibraz eylediği temessü
kine nazaran hammarn-ı mezkürun derünında vukü' 
bulan suyolı ta'mirat mesarifi müste'ciri canibinden 
ve haricinde vukü' bulan cüz'i ve külli ta'mirat 
mesarifinün müstakıll vakfı canibinden i ' ta olmmak 
üzre temessük-i mezkürda muharrer ve m ün deri c ol
dığından meblağ-ı mezbürun müşarun ileyha Mihri
şah Valide Sultan hazretlerinün vakf-ı şerifelen cil
nibinden suret-i tesviyesi bundan akdem çend def'a 
ba takrir inha olınmış ise de el-an ahz olınmamış ve 
bundan dolayı tarik-ı mezkürun şimdiye kadar keşf-i 
sanisi icra olmamayarak kalmış ve bu kerre keşf-i 
sanisi bi' l-icra mesarif-i vakı 'ası merbütan takdim-i 
pişgah-ı ali-i asafaneleri kılınan keşf-i sani ve müf
redat defteri natık oldığı üzre yapılan mahallerinün 
cem' an vukü' bulan mesarifi bir yük yedi yüz yetmiş 
üç guruşa baliğ olup ve meblağ-ı mesarif-i merktime 
ber ınıleeb-i keşf-i sani cari olan mahalleri masurala
rına göre tekrar tevzi' ve taksim olındukda beher 
masuraya dört bin iki yüz seksen sekiz guruş on his
se isabet itmiş ve bunun yetmiş iki bin dokuz yüz 
guruşı canib-i miriden ve yiğirmi beş bin yedi yüz 
yiğirmi dokuz guruşı mahalle-i mezkür hissesiyle 
beraber Evkaf-ı hümayün hazinesinden iki bin yüz 
kırk dört guruş dahi bir bab sahilhaneye cari ma-i 
leziz içün mutasarrıfı izzetlü B aha Beğ'den i ' tası la-
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zım geleceği anlaşılmış olmağla bu takdirce meblağ
ı mesarif-i merkümenün gayr-i ez ale'l-hisab kusurı
nun aslıab-ı matlı1ba ifa olmmak üzre salifü' l-beyan 
mahalle-i mezkı1r hissesine isabet iden meblağ-ı 
mezbı1run vakfı canibinden ve ma' adasınun icab 
iden suret-i tesviyesi mütevakkıf-ı re'y-i ali-i neza
ret-penahileri olmağla ol babda ernr ü ferman hazret
i men lehü' l-ernründür. 

Fi 23 Ş sene [ 1 2]88 ve fi 25 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]87 [6 Kasım 1 87 1 ]  

27/4111 Emirgan 'da yaptırılan rüşdiye mektebine 
Sultan Il. Mahmud Han vakfından bir masura su 
bağlanmasına dair. 

Devletlü Emin Paşa hazretlerinün Mirgı1n karyesin
de ma'rifet ve nezaret-i müşiraneleriyle der-dest inşa 
buyurılan mekteb-i rüşdiyyenün saye-i teşrnilat (?)
vade-i hazret-i şahanede alıd-i karibde reside-i hüsn 
ü2 hitam olması me'mı11 idüğinden mekteb-i mez
bı1r derı1nına cereyan itmek üzre bir masura ma-i le
zizün lüzı1mı aldığından muvafık-ı re'y  ü irade-i 
merhamet-ade-i vekalet-penahileri bulınan masıak
dan bi' t-tefrik ihsan buyurılınası husı1sı müşarun i
leyh hazretleri tarafından ba takrir inha olınmış ve 
bu yolda müceddeden inşa olman mekteb-i rüşdiyye
lerinün umı1r-ı hayriyye-i mu'tenadan bulınınaları 
cihetle saire makis olmmayarak kurb u civarında 
bulınan mesleklerden Süleymaniyye ve Zabtiyye 
nezaret-i celilesi nezdinde mekteb-i rüşdiyyeleri 
mikdar-ı kafi su icra oldığı rnisillü işbu mekteb-i 
rüşdiyyeye dahi ber ınıleeb-i takrir bir masura ma-i 
lezizün icrası muvafık-ı irade-i aliyye buyurılur ise 
karye-i mezkı1r korısı derlinında cennet-mekan Sul
tan Mahmud Han-ı Sani efendimüz hazretlerinün 
Bend-i cedid'leri suyından dökrne ana mesleğine cari 
olan ma-i lezizden ahz ve ifraz olmmak ve tesviye-i 
tarik mesarifi kendü taraflarından i 'ta kılınmak üzre 
salifü 'l-beyan bir masura ma-i lezizün mekteb-i 
mezbı1ra ta 'yin ü tahsisi ba takrir arz ve istizan 
olmmak üzre keyfiyyetün bir kıt 'a tezkire-i hazret-i 
emanet-penahileriyle Evkaf-ı hümayı1n nezaret-i ce
lilesine iş 'arı iktiza ider ol babda ernr ü ferman haz
ret-i men lehü' l-ernründür. 

20 reside-i h üsn-i 
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Fi 5 Receb sene [ 1 2]88 [ 19 Eylül 1 87 1 ]  ve fi 8 Eylül 
sene [ 1 2]87 [20 Eylül 1 87 1 ]  

27/4112 Koska 'da Mimar Kemaleddin mahallesin
deki Hekim Çelebi medresesi suyolunun tamirat 
masrafina dair. 

Koska civarında Mi 'mar Kemaleddin mahallesinde 
Hekim Çelebi medresesine cari ma-i leziz tarikınun 
tekrar keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüz
den Veli Usta ve Ta'mirat rfiznamçesinden me'mfir 
efendi irsaliyle müte 'ahhidi Feyzi Efendi tarafından 
te be' ası hazır o ldığı halde bi' ı-mu' ayene yapıldığı 
vechile keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifi
ni mübeyyin defteridür. 

Müte'ahhidi mG.ma ileyh Feyzi Efendi ile vakfına a
id olup i ' tası lazım gelen mesarifi: 

Bayezid mesleği önünden Merkebciler kapusında 
vakı ' mesleğe gelinceye değin mefrfiş harab olmış 
Amahud künklerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Ta 'mir mahalli : 
TG.len 
His ab 
120 
3 Fi 
360 Guruş 
Hendek fazlası: 
TG.len 
His ab 
1 20 
2 Fi 
240 Guruş 

Devletlü Kamil Paşa hazretlerinün konağı arka ka
pusından medrese-i mezkür derG.nında kain terazüya 
gelinceye kadar mefrfiş altı üzerine kurşun borıları
nun yarma hendek ile tecdidi : 
TG.len 
His ab 
6 1  

Borı 
33.5 Aded 
55 Fi 
1 842.5 Guruş 
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Fersfide olman kaldınmlannun tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
ı 8 ı  
ı Fı 
ı 8 ı  Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
262.5 Guruş 

Yekün: 
2886 
0 120 Ber veeh-i tahmin 

baha Kıyye 60 Fı 2 
2766 

ihrac olınan atik kurşun 

0282.5 Münakasa vechile tenzlli 
2483 .5  Guruş 

Vakfı tarafına aid mesarifi : 
ı 655 Guruş 26 Pare 2 Akçe 

Ashabı tarafına aid olup i 'tası lazım gelen mesarifi : 
827 Guruş 33 Pare ı Akçe 

Müstakıll vakfı ve sahibine aid olup i ' tası lazım ge
len mesarifi: 
[Der kenar] İş bu terazildan çeşmeye kadar yapılan 
mahallün mesarifi müstakıll vakfına aid olacağı an
laşılmış ve bu kerre misaha olındukda yiğirmi dört 
arşun mahalline on üç borı vaz ' olınup arşun mahalli 
ta 'rnir alınmış ve bu cihetle hin-i keşf-i sanide seh
ven kırk dört arşun mahalline yiğirmi dört buçuk a
ded borı vaz ' alındığı haber virilmesi üzerine me
sarif-i mezkfirun beş yüz seksen altı guruş keşf-i sa
niden noksanı görünmiş olmağla şerh virildi. 

Terazil-yı mezkfirdan çeşmeye gelinceye kadar mef
rfiş altı üzerine kurşun borılannun ziyade harabınun 
tecdidiyle ma 'ada mahallerinün ta 'miri : 
Ta 'rnir mahalli : 
Tfilen 
His ab 
8 
5 Fı 
40 Guruş 

Tecdid mahalli: 
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Tfilen 
His ab 
24 

B on 
1 3  Ade d 
55 Fı 
7 1 5  Guruş 

Mezkfir terazudan müstakıll Feyzi Efendi hanesine 
cari ma-i leziz tarikınun borı: 
B on 
2 Aded 
55 Fı 
1 10 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
86 Guruş 

Yekun: 
95 1 
76 Ber veeh-i tahmin ihrac olman atik kurşun 

balıası Kıyye 38 Fı 2 
875 Guruş 
1 56.5 Münakasa vechile tenzili 
7 1 9.5 Guruş 
Vakfı: 
608.5 Guruş 
Ashabı : 
1 10 Guruş 

Yekün: 
2483.5 Bend-i evvel mesarifi 
07 1 8 .5 Bend-i sani mesarifi 
3202 Guruş 

Vakfı tarafından i '  tası lazım gelen mesarifi : 
1 655 Guruş 26 Pare 2 Akçe Bend-i evvelde muhar

rer 
""'"06"'"'0"'"'8::....G=u�ru::.:ıs<---=2.:::.0�P-=a=re=--___ Bend-i sanide muharrer 
2264 Guruş 06 Pare 

Sahibi tarafından i 'tası icab iden mesarifi: 
827 Guruş 33 Pare 1 Akçe Bend-i evvelde muhar

rer 
�1-"'-10"'-------------'Bend-i sanide muharrer 
937 Guruş 

---.'.N�� 
--.:.__: , 
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İşbu defter natık oldığı üzre tarik-ı mezkılrun cem'an 
mesarif-i tesviyesi gayr-i ez tenzilat üç bin iki yüz 
iki guruşun zir-i yekıln cenahında gösterildiği vechi
le iki bin iki yüz altmış dört guruş altı pare bir akçesi 
vakfı tarafından ve dokuz yüz otuz yedi guruş otuz 
üç pare bir akçesi dahi hisse sahibi ınılma ileyh Fey
zi Efendi tarafından i ' tası lazım geleceği anlaşılmış 
ve mukaddemce tanzim olman keşf-i sani defterinün 
esamisinde terazıldan çeşmeye kadar yolda vakı ' o
lan sehv-i ihbarı esami-i mezkılr sürhle gösterilmiş 
mezbılrdan dolayı mesarif-i merkümenün keşf-i 
sani-i mezkılrdan beş yüz seksen altı guruş bu kerre 
noksanı gösterilmiş olmağla ferman hazret-i men le
hü' 1 -ernründür. 

Ber mantılk-ı derkenar tarik-ı mezkılrun nezaret-i a
cizi ile Ta 'mirat rı1znamçesi ma 'rifetleriyle tekrar 
keşf ve tahkilile beyan olmması zımnında meclis-i 
acizanemüzden Veli Usta ve ta'm1rat-ı mezkılre rı1z
namçe odası kerebesinden me'mılr efendi irsaliyle 
tarik-ı mezkılrun müte 'ahhidi ınılma ileyh Feyzi E
fendi tarafından tebe 'ası hazır oldığı halde bi ' l
mu'ayene keşf ü misaha itdirildükde bu kerre tekrar 
kaleme alınarak tanzim kılınan defteri merbıltan tak
dim-i pişgah-ı samileri kılınmış ve defter-i mezkıl
run zir-i yekıln cenahında gösterildiği vechile iki bin 
iki yüz altmış dört guruş altı pare bir akçesi vakfı ta
rafından ve dokuz yüz otuz yedi guruş otuz üç pare 
bir akçesi dahi ınılma ileyh Feyzi Efendi tarafından 
i 'tası lazım geleceği anlaşılmış ve terazıldan çeşme
ye kadar mesarif-i vakı 'asınun müstakıll vakfına aid 
olacağı ve mukaddemce zira'ınun sehv-i ihbardan 
dolayı bu kerre keşf-i sani mesarifinden beş yüz sek
sen altı guruş noksanı göründiği sehv-i mezbOrun 
keyfiyyeti esamisi balasında sürhle gönderilmiş21 ise 
de bu vechile tesviyesi mütevakkıf-ı re'y-i samileri 
olmağla ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 26 Ş sene [ 1 2]88 ve fi 28 Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]87 [9 Kasım 187 1 ]  

2714211 Çemberlitaş 'daki Köprülü Mehmed Paşa 
çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

21 gösterilmiş 
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Derun-ı istid'ada muharrer Sadr-ı a'zam-ı esbak 
merhum Köprili Mehmed Paşa hazretlerinün Çen
berli dikikitaş22 kurbında bina ve ihya-gerdesi olan 
cami ' -i şerifi ittisalinde kain çeşmesine cari ma-i 
leziz ana tarikınun keşf ü mu'ayenesiyçün meclis-i 
acizanemüzden Hekimağlı su yolcısı All U s ta irsa
liyle suyolcısı hazır oldığı halde bi' l-mu 'ayene keşf 
ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

[Der kenar] Otuz beşer kıyyelik elvalıdan i 'mal a
lınmak üzre şerh virildi. 

Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi olan Sultan Ba
yezid-i Veli hazretlerinün cami ' -i şerifi havlısında 
vakı ' meslekden Atik Ali Paşa cami '-i şerifi ittisa
linde kain kabristan divarına muttasıl terazfiya gelin
ceye değin mefrfiş üç üzerine kurşun borılannun 
ziyade harabınun atik borılan feth birle levazımat-ı 
mukteziyyesi tekmil olarak kadimi vechile tecdidiyle 
ma 'ada mahallerinün yarma hendek ile ta 'rniri: 

Tecdid mahalli 
Tfilani 
Hisab 
0260 

0247 

0250 

0000 

0757 

B on 
4 1 6  Aded 
1 60 Fı 
66560 Guruş 

Ta 'rnir mahalli 
Tfilen 
His ab 
000 Bayezid meydanında kain te

razfidan Kuşbaz terazilsına 
kadar 

000 Kuşbaz terazfisından Keman
keş terazilsına kadar 

000 Kemankeş terazfisından Sa
dafcıl�3 terazilsına kadar 

1 82 Sadefciler terazfisından Atik 
All Paşa cami 'i ittisalinde te
razfiya kadar 

1 82 
_8 _Fı 
1456 Guruş 

Atik All Paşa cami ' -i şedfi ittisalinde kain kabristan 
divanna muttasıl terazildan Köprili Mehmed Paşa 

22 dikili taş 
23 Sadefciler 
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medresesi derfınına gelinceye kadar mefrfış beş üze
rine kurşun barılarınun yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfılen 
His ab 
100 
5 Fi 
500 Guruş 

Kuşbaz terazfısınun üzerine müceddeden mermer taş 
tekne ma'a kapak ve kilid tanzimi mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Fersfıde olmacak kaldırımlarınun tevsiyesi: 
Tfılen 
Hi sa b 
1039 
ı Fi 
1 039 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
6943.5 Guruş 

Yekfın: 
7638 1 .5 
06656 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak =�"'----

kurşun balıası Kıyye 3328 Fi 2 
69724.5 Guruş 

atik 

Ber mantfık-ı derkenar tarik-ı mezkfırun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Hekimağlı su
yolcısı Ali Usta irsaliyle suyolcısı Mehmed Usta 
hazır oldığı halde bi' l-mu 'ayene ol babda kaleme 
alınarak tanzim kılınan merbfıt bir kıt'a  keşf-i evvel 
defterinde muharrer esarnisi zirlerine rayic-i vakt ü 
hale tatbikan meclisce vaz '-ı fiat olmarak hisab olın
dukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik kur
şun baha altmış dokuz bin yedi yüz yiğirmi dört bu
çuk guruşa baliğ oldığı anlaşıldukdan sonra nizarnı
na tevfikan lazım gelen bölükbaşı ve ustalar celb 
olmarak münakasaya konulmış ise de merkürnlardan 
talibi olmadığından tesviyesi muvafık-ı re'y-i ali bu
yurıldığı halde münasib buyurılacak zat (?) ma' rife
tiyle ber veeh-i emanet ve suret-i aharla tesviyesi 
mücerred re' y  ü irade-i aliyye-i cenab-ı nezaret-pe
nahilerine menfıt mevaddan olmağla ol vechile def
ter-i mezkfır merbfıtan takdim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı 
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nezaret-penahlleri kılınmış ve ber ınıleeb-i keşf ikti
zasınun icrası babında ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Fı 3 Zi' l-ka'de sene [ 1 2]87 IFı 12  Kanun-ı sanı sene 
[ 1 2]86 [24 Ocak 1 87 1 ]  

27/4311 Taksim suyolunun tamirat masrafına dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer ma-i leziz ana tarikınun 
keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden A
zablar suyolcısı Veli Usta irsaliyle suyolcısı hazır 
o ldığı halde bi ' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirildük
de mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i evvel defteridür. 

Fı 12  C sene [ 1 2]88 ve fi 1 6  Ağustos sene [ 1 2]87 
[28 Ağustos 1 87 1 ]  

Tarik-ı mezkı1run menba' mahalli Taksim'de baş 
meslekden dere içinde furun önündeki mesleğe ge
linceye kadar mefrı1ş beş üzerine kurşun borılan zi
yade harab olup tecdide muhtac bulınmış aldığından 
atik borılan fesh birle levazımat-ı mukteziyyesi 
tekmil olınarak kadimi vechile müceddeden kurşun 
borı ferş ve tesviyesi: 
Tı1len 
His ab 
600 

Bo n 
330 Aded 
60 Fı 
1 9800 Guruş 

Fersı1de olınacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tı1len 
Hisab 
600 
ı Fı 
600 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
2040 Guruş 

Yekı1n: 
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22440 
00800 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye 400 Fı 2 
2 1 640 
02640 Taksim bölükbaşısı Mustafa Ağa'nun ta 'ah

hüdiyle tenzlli 
19000 Guruş 

Müma ileyhün kefili İshak Paşa suyolcısı Süleyman 
Ağa idüği. 

Ber mantük-ı derkenar tarik-ı mezkürun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Azablar su
yolcısı Veli Ustairsaliyle suyolcısı hazır oldığı halde 
bi' l-mu'ayene tarik-ı mezkürun fi ' l-hakika müşrif-i 
harab [ve] tecdide muhtac bulmını ş o ldığından ol 
babda kaleme alınarak tanzim kılınan merbüt bir 
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 
gayr-i ez atik kurşun baha yiğirmi bir bin altı yüz 
kırk guruşa baliğ olacağı anlaşıldukdan sonra niza
rnına tevfikan münakasası bi' 1-i cra iki bin altı yüz 
kırk guruş noksanıyla on dokuz bin guruşda Taksim 
bölükbaşısı Mustafa Ağa üzerinde takarrur iderek 
kefil ve şerayıt-ı lazımeye rabt olmarak müma ileyh 
yedinden alınan kontorato senedi zikr olman keşf-i 
evvel defteriyle beraber merbütan takdim-i pişgah-ı 
asafaneleri kılınmış ve meblağ-ı mesarif-i merkiime
nün cari olan mahallerün masuralanna göre bi ' t
taksim diğer merbüt mukaseme defterinün zir-i ye
kün cenahında gösterildiği vechile on dört bin kırk 
üç guruş on dokuz paresi hayrat-ı celllelere cari ma-i 
leziz içün Evkaf-ı hümayün hazine-i eelllesinden ve 
dört bin dokuz yüz elli altı guruş yiğirmi bir paresi 
dahi su mutasarrıflarına ca[r]l ma-i leziz içün ashabı 
tarafından 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' l-emründür. 

Fı 12  C sene [ 12]88 ve fi 1 6  Ağustos sene [ 12]87 
[28 Ağustos 1 87 1 ]  

27/43/2 Süleymaniye ve Bayezid suyollarında dö
şeli eski kurşun borulann demir boru ile, Selimiye 
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suyolunda döşeli olaniann ise Frenk borusu ile 
değiştirilmesi için yapılacak masrafa dair. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman tabe serahu hazret
lerinün cami '-i şerif ve imaret-i amire ve hayrat-ı 
celile-i sairelerine cari Halkalı ma-i lezizleri ana 
tariklannun dahil-i sı1rda yatak mahallerinde timur 
bonya muhtac olan mahallerinün mikdarı. 

Altay cami ' -i şerifi karşusında yatakbaşı mesleğin
den Talas evi ta 'bir olınur terazı1ya kadar: 
Tı1len 
His ab 
300 

Mezkı1r Talas evi terazı1sından Harnınarn arkası te
razı1sına kadar: 
Tı1len 
His ab 
400 

Harnınarn arkası terazı1sından Malta çarşı1sında kah
ve dükkanı derı1nında künk başına gelinceye kadar: 
Tı1len 
His ab 
1 00 

Esbpazan kemerinün nerdüban başından Bozdoğan 
kemerine gelinceye kadar Şehzade yatağı: 
Tı1len 
His ab 
520 

Yekün: 
His ab 
1 320 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli Han hazretle
rinün cami '-i şerif ve imaret-i amire ve hayrat-ı ce
lile-i sairelerine cari ma-i leziz ana tarikınun timur 
borıya muhtac olan mahalleri : 

Dahil-i sı1rda Karagümrük civarında Yeni terazı1sın
dan Melek Hace terazı1sına kadar: 
Tı1len 
His ab 
450 

7 1  

27/43/2a 
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Melek Hace terazfisından Yeniçeşme'de terazfiya ge
linceye kadar: 
Tfilen 
His ab 
250 

Yeniçeşme'de terazlıdan Karaman caddesinde yatak
başında künk mahalline kadar: 
Tfilen 
Hi sa b 
400 

Esbpazan kemerinün nerdüban başından Bozdoğan 
kemerine kadar Şehzade yatağı: 
Tfilen 
His ab 
500 

Yekün: 
His ab 
1 320 Bend-i evvelde muharrer Süleymaniyye yol

lan 
1 600 Bend-i san!de muharrer Bayez!d-i Vell yolla-
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İşbu pusıla natık oldığı üzre vakf-ı müşarun ileyhima 
ana tarıklarınun cem'an iki bin dokuz yüz yiğirmi 
arşun mahallinün timur borıya muhtac bulındığı in
de' l-misaha tebeyyün itmiş olmağla ferman hazret-i 
men lehü' l-emründür. 

Fi l l  Cemaziye' l-evvel sene [ 12]88 [28 Temmuz 
1 87 1 ]  ve fi 17  Temmuz sene [ 12]87 [29 Temmuz 

187 1 ]  

Süleymaniyye ve Bayez!d-i Vell cami '-i şer!f ve i
maret-i amire ve hayrat-ı celile-i saireleriyle vükela
yı fiham hazeratınun daire-i aliyye[lerine] car! ma-i 
lez!z ana tarıkınun dahil-i sfirda yatak mahallerinde 
mefrfiş olan sekiz parmak kutrında bir üzerine kur
şun borılan harab olup ta'ınlr kabUl itmeyerek tecd!
de muhtac bulınmış ve kad!mi vechile kurşun borı 
ile tesviye olmmak lazım gelse mesarif-i külliyyeye 
muhtac olacağından mezkfir kurşun borılarun timur 
borıya tahv!liyle tesviyesinde fesh ve ihrac olmacak 
atık kurşunlarınun mesarif-i vakı 'asma haylice me
dar olacağı ve bunlarun canib-i Nezaret-i evkaf-ı hü-
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mayfindan tesviyesi lazım geleceği cihetle mezkfir 
su yolları bu kerre bi ' ı-mu' a yen e keşf ü misaha it diri
lerek müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazret
lerinün bin üç yüz yiğirmi ve Bayezid yollannun bin 
altı yüz arşun ki cem 'an iki bin dokuz yüz yiğirmi 
arşun mahallün timur bon vaz ' ve tesviyesine menfit 
ve muhtac olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i 
men lehü' l-emründür. 

Fı l l  Ca sene [ 12]88 [28 Temmuz 1 87 1 ]  ve fi 17  
Temmuz sene [ 12]87 [29 Temmuz 1 87 1 ]  

Tarik-ı mezkfirun Üsküdar'da Bağlarbaşı'nda Mira
hfir Mustafa Paşa'nun köşki karşusında yatakbaşı 
mesleğinden Sellrniyye dergah-ı şerifi ittisalinde va
kı ' terazfiya gelinceye kadar ca be ca hacalar küşa
dıyla mefrfiş dört üzerine kurşun borılan harab olup 
tecdide muhtac bulınrnış aldığından atik borılan fesh 
birle dört üzerine bon çapında Frenk borısı ferş ve 
tesviyesi: 

Tfilani 
His ab 
420 

050 
092 

170 

1 70 

190 

1 092 

Yatakbaşı mesleğinden Ermeni mezarlığında
ki terazfiya kadar 
Terazfi-yı mezkfir önüne 
Harmanlık'daki yatakbaşı mesleğinden diğer 
mezarlıkdaki terazfiya kadar 
Terazfi-yı mezkfirdan Karaca Ahmed'deki te
razfiya kadar 
Mezkfir terazfidan Çayırbaşı'ndaki terazfiya 
kadar 
Çayırbaşı'ndaki terazfidan Sellrniyye dergah-ı 
şerifi ittisalİndeki terazfiya kadar 

6 Kı yy e Beher zira 'ı 
6552 Kıyye 
6.5 Fı 
42588 Guruş 

Nfihkuyusı karagolhanesi karşusında mefrfiş altı pul
luk künklerinün yarma hendek ile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
50 

Künki 
125 Aded 
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..:..7 __ Fı 
875 Guruş 

Fersüde olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
His ab 
300 
ı Fı 
300 Guruş 
Nakliyye ve hammaliyyesi: 
3373 Guruş 

Yekün: 
48 1 36 
04804 Atik kurşun balıası Kıyye 2402 Fı 2 
43332 
04332 İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa'nun ta

'ahhüdiyle tenzili 
39000 Guruş 

Ber mantük-ı derkenar tarik-ı mezkürun ta'rnire el
zem olan mahallerinün keşf ü mu 'ayenesiyçün mec
lis-i acizanemüzden Süleyman Ağa irsaliyle suyal
eısı hazır oldığı halde bi' l-mu 'ayene ol babda kale
me alınarak tanzim [kılınan] merbüt bir kıt 'a keşf-i 
evvel defterinde muharrer esarnisi zirlerine raiyic-i 
vakt ü hale tatbikan meclisce vaz '-ı fiat olmarak 
hisab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez 
atik kurşun baha kırk üç bin üç yüz otuz iki guruş[a] 
baliğ oldığı anlaşıldukdan sonra nizamma tevfikan 
münakasası bi' l-icra dört bin üç yüz otuz iki guruş 
noksanıyla otuz dokuz bin guruşda İshak Paşa suyal
eısı Süleyman Ağa üzerinde takarrur eylemiş daha 
noksanıyla yapınağa talib-i aharı olmadığından şera
yıt-ı lazımeye rabt olmarak müma ileyh yedinden a
lınan kontorato senedi zikr olman keşf-i evvel def
teriyle beraber merbütan takdim-i pişgah-ı sarnileri 
kılınmış ve tarik-ı mezkürdan mahall-i ahara ifraz ve 
icra olman mahallerini mübeyyin tanzim kılınan di
ğer merbüt mukaseme defterinün zir-i yekün cena
hında gösterildiği vechile meblağ-ı mesarif-i mezkür 
otuz dokuz bin guruşun dokuz bin altı yüz guruşı 
ebniye-i rniriye cari ma-i leziz içün Maliyye hazine
sinden ve on sekiz bin guruş dahi hayrat-ı celilelere 
cari ma-i leziz içün vakfları ve on bir bin dört yüz 
guruş dahi ashabı taraflarından i 'tası lazım geleceği 
anlaşılmış ise de ashabına aid olan meblağ-ı mezbü
run hazinece tahsiline müsa'ade huyuruldığı halde 
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bu vechile ba 'zıları tesviyesi veyahud emaneten tes
viyesi mütevakkıf-ı re' y-i samileri olmağla ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi Gurre-i Z sene [ 1 2] 88 ve fi 29 Kanun-ı sani sene 
[ 12]87 [ 10  Şubat 1 872] 

2714411 Haseki civarındaki Sekbanbaşı Kasım Ağa 
çeşmesinin bozulan suyolunun tamirat masrafına 
dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer merhum Sekbanbaşı 
Kasım Ağa'nun Haseki kurbında Kiçi24 Hatun ma
hallesinde çeşmesine cari ma-i leziz tarikınun keşf ü 
mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Laleli bö
lükbaşısı Ömer Ağa ve Hace Paşa suyolcısı Ahmed 
Usta irsaliyle İnşaat idaresinden me'mur Sa'deddin 
Efendi ve ahaliden Şeyh Salih Efendi ve Kemal E
fendi hazır oldukları halde bi' l-mu'ayene keşf ü 
misaha olmarak mikdar-ı mesarifini mübeyyin ter
kim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Bayram Paşa nam mahallde kain Tavukcıoğlı bos
tanında kain lağm ağzından Bayram Paşa caddesinde 
Sıratutluk nam mahalle gelinceye kadar mefruş altı 
pulluk künklerinün zebane mahalleri yedirme ile sa
rılarak yarma hendek ile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
420 

Künki 
1050 Aded 
7 Fi 
7350 Guruş 

Bu mahallde münhedim olrnış ıskaranun taş-ı cedid 
halis harcia ıskara inşası : 
Tulen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
8 ı ı 

Terbi'an 
His ab 
8 
25 Fi 

24 Keçi 
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200 Guruş 
Iskara başından Topkapu caddesinde hendek ittisa
linde kain lağm ağzına gelinceye değin mefrüş Ar
nabud künklerinün yarma hendek ile ta 'mi:r ve ba '
zan tecdi:di: 
Tülani: 
His ab 
360 
240 
240 

840 

Iskara başından birinci mesleğe kadar 
Birinci meslekden ikinci mesleğe kadar 
İkinci meslekden lağm ağzından üçünci 
mesleğe kadar 

Tecdi:d mahalli: 
His ab 
300 

Künki 
750 Aded 
5 Fı 
3750 Guruş 

Ta 'mi:r mahalli : 
Hisab 
540 
2.5 Fı 
ı 350 Guruş 

Bu mahallde ıskara inşası taş-ı cedid halis harcla: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
5 ı ı 

Terbi:'an 
His ab 
5 
25 Fı 
ı25 Guruş 

Lağm ağzındaki üçünci meslekden merhum Hüseyin 
Beğ'ün konağı karşusında lağm ağzına gelinceye 
kadar lağm derı1nında mefrüş Arnabud künklerinün 
hacalar ağzında şikest almışlarınun tecdi:diyle ma'a
dasınun ta'mi:ri: 
Tülani: 
His ab 
1 120 
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Tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
80 

Künki 
200 Aded 
::<.5 __ Fi 
1 000 Guruş 

Ta'miri: 
His ab 
1040 
1 .5 Fi 
1560 Guruş 

Bu mahallde örili hacasınun ta 'rniri : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı 2 

S emen 
50 Guruş 

İşbu lağm ağzından kal 'a  divan hendekde vftkı' mes
leğe kadar ınefrfiş Amahud künklerinün yarma hen
dek ile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
ı 8o 

K ün ki 
450 Ad ed 
5 Fi 
2250 Guruş 

Hendek derfinında kain kemer üzerinün noksan taş 
ilavesiyle yiğirıni beş arşun mahallün ma 'a kapak ve 
halis harcia tesviyesi mesarifi: 
S emen 
250 Guruş 

Hendekdeki meslekden Mevlevihane kapusı dahilin
de diğer mesleğe kadar Amahud künklerinün tecdi
di : 
Tfilen 
His ab 
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300 
Künki 
750 Aded 
5 Fı 
3750 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Mevlevihane kapusı derilmndaki meslekden Hasırcı 
mahallesinde bakkal önüne varıncaya kadar mefrı1ş 
Arnabud künklerinün yarma hendek ile ta 'ınlr ü tec
didi: 
Ta 'mir mahalli: 
Tı11en 
His ab 
2 15  
2.5 Fı 
537.5 Guruş 

Tecdid mahalli: 
Tı1len 
His ab 
25 

Künki 
63 Aded 
5 Fı 
3 15 Guruş 

Mi 'mar mahallesinde lağm ağzından diğer lağm ağ
zına varınca lağm-ı mezbı1r derlinında Arnabud 
künklerinün ta 'ınlri : 
Tı1len 
His ab 
144 
1 .5 Fı 
2 1 6  Guruş 

Mahall-i mezbı1rede meslekden terazı1ya varıncaya 
kadar yatak mahallinde mefrı1ş harab olmış Arnabud 
künklerinün zebane malıallerine yedirme ve ip sarı
larak hendek tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
156 

Künki 
390 Aded 
6 Fı 
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2340 Guruş 
Mahall-i mezburede kain terazudan Yedi (?) bakka
lındaki mesleğe varıncaya kadar yarma hendek ile 
Amahud künklerinün ta 'rnir ü tecdidi : 
Ta 'rnir mahalli: 
His ab 
1 90 
2.5 Fı 
475 Guruş 

Tecdid mahalli: 
His ab 
20 

Künki 
50 Aded 
5 Fı 
250 Guruş 

Mi 'mar caddesinde kahve ittisaline müceddeden bir 
arşun tfil ve arz ve kaddinde tuğla ve halis harcia 
tedizu-yı ab inşası mesarifi: 
S emen 
50 Guruş 

İnşa olmacak meslek yemin ü yesarı Arnabud künk
lerinün tecdidi: 
TUlen 
His ab 
12  

Künki 
30 Aded 
5 Fı 
1 50 Guruş 

Mezkur Yedi (?) bakkalından Odabaşı caddesinde 
lağm ağzına varıncaya kadar yarma hendek ile Ama
hud künklerinün ta 'miri: 
Tulen 
His ab 
50 
2.5 Fı 
125 Guruş 

Lağm ağzından Ma'cuncı caddesinde diğer lağm ağ
zına varıncaya kadar lağm derlinında Arnabud künk-
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lerinün ta'miriyle ve ba'zan altı üzerine kurşun borı
larınun ta'miri : 
Künk mahalli ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
420 
2.5 Fı 
1050 Guruş 

Borı ta'miri: 
Tfilen 
His ab 
1 00 
5 Fı 
500 Guruş 

Mi 'mar mahallesinde münasib mahalle taş-ı cedid ve 
tuğla ve halis harcia bir buçuk arşun kaddinde te
razü-yı ab inşası ve Arnabud künki tecdidi : 
Tı1len 
Hisab 
20 

Künki 
50 Aded 
5 Fı 
250 Guruş 

Terazü mesarifi : 
S emen 
1 50 Guruş 

Terazü-yı mezkür üzerine taş tekne ve timur kapak 
ve kilid vaz ' ı  mesarifi: 
S emen 
200 Guruş 

Diğer lağm ağzından müceddeden timur kapak ma' a 
kilid ve taş çerçube vaz' ı  mesarifi : 
S emen 
150 Guruş 

Kalender çeşmesi zokağı başından Fenayi mahalle
sinün lağm ağzına kadar bir buçuk arşun umkında 
hendek hafrıyla mefrüş Arnabud künklerinün ta'mi
rı: 
His ab 
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220 
3 Fı 
660 Guruş 

Kalender çeşmesi zakağında münhedim mesleğün 
müceddeden taş çerçube ve kapak ve kilid inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı 

S emen 
ıoo Guruş 

Sıraselviler köşesinden Nevbahar çeşmesine kadar 
lağm derı1nında altı pulluk künklerinün ta 'miri: 
Tı1len 
His ab 
50 
3 Fı 
ı 50 Guruş 

Fenayi mahallesinde Sıraselviler'deki lağm ağzına 
vanncaya kadar yarma hendek ile mefrı1ş Arnabud 
künklerinün ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
200 
2.5 Fı 
500 Guruş 

Fenayi mahallesinde Kalender çeşmesi zakağı başın
da münhedim almış mesleğün müceddeden inşası 
mesarifi : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı 

S emen 
50 Guruş 

Zindan zakağında Bayram Paşa caddesindekalaycı 
dükkanı ittisalİndeki mesleğe vanncaya kadar Arna
bud künklerinün yarma hendek ile ta 'miri: 
Hisab 
1 00 
2.5 Fı 
250 Guruş 

8 1  
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Kalaycı dükkanı ittisaline müceddeden bir arşun 
çamçarşı1 timur kapak ve kilid ve taş çerçube vaz 'ı 
mesarifi: 
S emen 
100 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan istid 'a olınan çeşmeye gelin
ceye kadar mefrfiş altı üzerine kurşun borılannun 
ya[r]ma hendek ile ta'miri : 
Tı11en 
His ab 
60 
5 Fı 
300 Guruş 

Mezkfir çeşmenün lamba mahalline müceddeden altı 
üzerine kurşun bon vaz' ı :  
Hi sa b 
2 
50 Fı 
100 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarun tesviyesi: 
Tfilen 
Hisab 
2 1 5  Aded 
-"-ı __ Fı 
2 1 5  Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
3076.5 Guruş 

Yekfin: 
33845 Guruş 

Dört ve beş üstüne kurşun borı kutrlarında müced
deden timur borı ve ba 'zan Arnabud künki ferş ve 
tesviyesi lazım gelen mahalleri . 

Fı Muharrem sene [ 12]87 [2 Nisan- 1 Mayıs 1 870] 

Dört üstüne 
borı mahalli 
His ab 
080 

Beş üstüne Künk mahalli 
borı mahalli 
Hisab Hisab 
000 000 Ayasofya 
taksiminden Sakalar çeşmesine kadar 
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1 00 000 000 
Ayasofya'da lağm ağzından Sallamsöğüt'de kain 

çeşmeye kadar 
000 000 070 Kezalik lağm 

ağzından Süreyya (?) Paşa hazretlerinün konağı 
önünde terazı1ya kadar 

000 085 000 Terazı1-yı 
mezkı1rdan Sakalar çeşmesi karşusında diğer te

razı1ya kadar 
000 120 000 Sakalar çeş-

mesi karşusındaki terazı1dan Zeyneb Sultan 
cami ' i tarila 

000 220 000 Kezalik terazı1-
yı mezkı1rdan Kırkçeşme karşusında tek-

yenün tarikı 
1 80 425 070 

Dört ve beş ve altı üstüne kurşun borı kutrlarında ke
zalik timur borı vaz'ıyla ve ba'zan altı pulluk künki 
ferş ve tesviyesi lazım gelen mahalleri : 

Dört üzerine Beş üstüne Altı üstüne Künkmahalli 
borı mahalli borı mahalli borı mahalli 
His� His� His� His� 

000 000 000 
200 Ayasofya tak-

siminden Soğukçeşme mesleğine kadar 
ana tarila 

000 000 300 000 Dörtyol ağ
zında meslekden Soğukçeşme kar
şusında Osman Paşa konağına kadar 

000 000 1 50 000 Meslek-i 
mezkı1rdan merhum Muhtar Beğ'ün 
çeşmesine kadar 

000 000 025 000 Soğukçeş
me karşusındaki meslekden Soğukkuyu 
(?) medresesine kadar 

000 000 000 1 50 Meslek
i mezkı1rdan Soğukçeşme kapularında 
çeşmelerün tarikı 

000 000 000 300 Meslek
i mezkı1rdan Bab-ı all karşusında 
terazı1ya kadar ana tarila 

000 000 1 00 000 Terazı1-
yı mezkı1rdan kuzatdan (boş) efendi 
konağınun 
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000 000 000 Terazildan 
Tuğrakeş Efendi konağınun tarikı 

000 000 675 650 
000 320 000 000Terazı1-yı 

mezkı1rdan Salkımsöğüt'de kain tera
zı1ya kadar konaklarun 

320 

000 

000 

000 000 000 Terazil-
yı mezkı1rdan Salkımsöğüt'deki terazil
ya kadar 
000 040 000 Salkım-
söğüt'deki terazildan kahve dükkanı 
karşusında çeşmeye kadar 
000 070 000 Salkım-
söğüt'deki terazildan Şevket Ağa'nun 
konağına mahsus tarikı 

000 000 080 000 Kezalik te
razı1dan konağına mahsus tarıkı 

320 320 865 650 
000 000 ı 00 000 Kezalik 

terazildan Karaköy cami ' -i şerifine 
mahsus tarıkı 

000 000 1 50 000 Kezalik te
razı1dan Hace Paşa medresesine kadar 
tari kı 

320 320 1 1 15 650 

Dört ve beş ve altı üstüne kurşun borı kutrlarında 
ferş ve tesviyesi lazım gelen mahalleri: 

Dört üstüne 
borı mahalli 
His ab 
000 

170 

000 

Beş üstüne Altı üstüne 
borı mahalli borı mahalli 
Hisab Hisab 
000 030 Bağçekapusı'nda 
Bargirciler ittisalinde terazildan Ha
ınldiyye medresesine kadar 
000 000 Terazil-yı mez
kı1rdan Haınldiyye türbesi karşusında 
sebll hazinesine kadar 
000 0 10  Sebll-i mezkı1r 
hazinesinden Haınldiyye türbe-i şeri
fine kadar 
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000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

170 

000 060 Bağçekapusı'nda
kiterazfidan furun önüne kadar Hida
yet cami '-i şerifi tariki 
000 080 Bağçekapusı da
hilinde sebil önünden Arahacılar itti
salinde Acıçeşme'ye kadar 
000 200 Yenicami ' hav
lısında Muvakkıthane önünden Bağ
çekapusı haricinde karakolhane ittisa
linde diğer çeşmeye kadar 
000 070 Muvakkıthane ö-
n ünden postahane ittisalinde se bile 
kadar 
050 000 Yenicami ' de-
rünında lağm ağzından cami ' -i şerif-i 

mezbfir sıra maslaklara kadar 
000 1 00 Lağm ağzından 
Sebzevatcılar zakağına kadar keme-
rün tarikı 
000 050 Lağm ağzından 
Şehremaneti kap u sı ittisaline kadar 
tarikı 
050 600 

Beş ve altı üstüne kurşun borı kutrında müceddeden 
timur borı ferş ve tesviyesi lazım gelen mahalleri : 

Beş üzerine 
borı mahalli 
Tfilen 
His ab 
40 

00 

70 

Altı üzerine 
borı mahalli 
Tfilen 
Hisab 
00 Hace Paşa ham köşesinden 
kahve dükkanı ittisaline kadar Vezir 
cami '-i şerifi yle çeşmesi tarikı 
30 Hamidiyye türbe-i şerifi ittisa
linden sebil önüne kadar Safveti Paşa 
arsasına mahsus tarikı 
00 Türbe-i mezkfir ittisalinden se
bil köşesine kadar Hüsrev Paşa ko
nağına cari tarikı 
30 

[Derkenar] Şifahen ernr ü ferman buyurıldığı vec
hile işbu Ayasofya'dan Cisr-i cedid başına kadar ta
dk-ı cadde üzerinde mefrfiş olan suyollarınun kurşun 
borılan zirde muharrer mikdara reside olrnış ve tıbk-
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ı emr ü irade-i aliyye-i emanet-penalılleri üzre Di
vanyolı'ndan Aksaray sebiline kadar küçük ve büyük 
kurşun borılarun başka başka suyolcıları celb olma
rak bi' l-rnisaha çend gün mukaddem başkaca defteri 
takdim kılındığı şerh virildi. 

Ayasafya-i kebir cami ' -i şerifi civarından Şehreman
et-i celilesi kurbında Cisr-i cedid'e gelinceye değin 
işbu tarik-ı caddede kadimen mefrı1ş olan ÜÇ dört ve 
beş ve altı üstüne kurşun borılarun mikdar ve kem
miyyeti. 

Üç ve dört üzerine kurşun borı: 
Tfilen 
His ab 
1 390 
01 1 0  
ı500 

Üç üzerine: 
His ab 
500 

Dört üzerine: 
His ab 
1000 

[Der kenar] işbu beş üzerine barınun kutrı : ı Parmak 
7 Hatt 

Beş üzerine kurşun borı: 
Tı1len 
His ab 
865 
1 35 
1000 

[Der kenar] işbu altı üzerine barınun kutrı : ı Parmak 
6 Hatt 

Altı üzerine kurşun borı: 
Tı1lani 
His ab 
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1740 
0255 
2000 

2714611 Ayasofya meydanı ile Aksaray karakolu ci
varındaki sebil arasında döşeli kurşun boruların 
miktarına dair. 

[Der kenar] Şifahen e mr ü ferman buyurıldığı vec
hile işbu Ayasofya'dan Aksaray kurbında sebile ge
linceye kadar tarik-ı cactde üzerinde mefrfiş olan su
yollarında mefrfiş olan kurşun borılan yegan yegan 
bi' l-misaha zirde muharrer rnikdara reside olmış 
oldığını mübeyyin işbu mahalle şerh virildi. 

Ayasofya-i kebir meydanı kurbında sebzevatcı dük
kanı önünden Aksaray karagolhanesine muttasıl se
bile gelinceye değin işbu tarik-ı caddede kadimen 
mefrfiş olan bir ve iki ve üç ve dört ve beş üstüne 
kurşun borılarun mikdarını mübeyyin defteri . 

[Derkenar] İşbu bir üzerine borınun kutrı:7 .5 Par
mak 

Bir üzerine kurşun borı: 
Tfilen 
His ab 
1 000 

[Derkenar] İşbu iki üzerine borınun kutrı:4  Parmak 

İki üzerine borı : 
Tfilen 
His ab 
1 100 
0925 
0530 
2555 

[Derkenar] İşbu üç üzerine borınun kutrı: 2.5 Par
mak 

Üç üzerine borı: 
Tfilen 
His ab 
900 
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[Derkenar] Dört üzerine borınun kutrı :2  Parmak 

Dört üzerine borı : 
Tülen 
His ab 
360 

[Derkenar] işbu beş üzerine borınun kutn : 1  Parmak 
7 Hatt 

Beş üzerine borı: 
Tülen 
His ab 
9030 

Yekfin: 
Tülani 
His ab 
1000 Bend-i evvelde muharrer bir üzerine kurşun 

bo n 
2555 Bend-i sanide muharrer iki üzerine kurşun 

bo n 
1 730 Bend-i salisde muharrer üç üzerine kurşun 

bo n 
0360 Bend-i rabi 'de muharrer dört üzerine borı 
9030 Bend-i hamisde muharrer beş üzerine kurşun 

bo n 
14675 

işbu defter natık oldığı üzre Ayasofya-i kebir mey
danından Aksaray karagolhanesi ittisalinde seblle 
kadar Divanyalı'nda mefrfiş olan kurşun borılan ye
gan yegan bi ' l-misaha beş nev ' kurşun borılarun 
cem'an on dört bin altı yüz yetmiş beş arşundan iba
ret olup bunlarun ihtiyara ri 'ayeten her nev 'inden 
(silik) arşun ve beş üzerine çapında olan borılardan 
timur borılarun lüzfirnı olacağı ve mezkfir borılarun 
kutrları (silik) balalannda gösterilmişdür vesair cad
delere dahi lüzfirnı olacak oldığı halde anlarun dahi 
başka başka misaha olınmağa muhtac olmağla ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 1 8  (silik) sene [ 12] 87 [2 Nisan 1 870-23 Mart 
1871 ]  
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(silik) işbu defter mantfikınca cem'an on dokuz bin 
yüz yetmiş beş zira ' mahalle müceddeden altı nev ' 
kurşun borılarun kadimi vechile (silik) kurşun borı
lardan i 'mal ve tesviye olmmak lazım geldiği halde 
rayic fiatlarına nazaran on bir yük doksan sekiz bin 
dokuz yüz altmış guruş masrafla vücuda geleceği 
tahmin kılınmış ve bunun ihrac olmacak atik kurşun 
balıası olarak bir yük altmış beş bin dört yüz yetmiş 
altı guruşı füru-nihade ohndukda on yük otuz üç bin 
dört yüz seksen dört guruşa baliğ olacağından bu 
takdirce timur borı ile tesviyesinde ehveniyyet hasıl 
olacağı şerh virildi. 

2714711 Üsküdar'daki Çinili camii ile civarına su 
ileten suyolunun bozulan kısımlarının tamirat mas
rafına dair. 

Üsküdar'da Çinili cami ' -i şerifi şacturvanıyla kara
volhane ve mahall-i saireye cari suyollarınun sureti. 

Fi 26 Ra sene [ 1 2]87 [25 Haziran 1 870] 

Yalnızselvi ta 'bir olınur nam mahallde Çalıkoğlı tar
lası derfinında ana lağmı münhedim aldığından nısf 
derecede taş ilavesiyle derzi müceddeden kapak 
ferşli yarma hendek ile lağm-ı mezkurun ta 'mir ve 
inşası ve zikr olman mahallde lağm ağzından mesle
ğe gelinceye kadar lağm derunıyla mefrfiş harab 
olmış altı pulluk künklerinün tecdidi: 
Hendek hafriyyesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 2.5 5 

Terbi'an 
Hisab 
225 
4 Fi 
900 Guruş 

Divan: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
30 ı 

Terbi'an 
His ab 

Kadden 
His ab 
1 .5 
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45 
20 Fi 
900 Guruş 

Kapağı : 
Tı11en 
His ab 
30 
20 Fi 
600 Guruş 

Altı pulluk künk tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
80 

Künki 
200 Aded 
7 Fi 
1400 Guruş 

Kavak bayınnda tarik-ı cadde üzerinde mevcı1d sal
ma lağmınun bir aded örili bacası çökmiş aldığından 
taş mevcı1d oldığı halde tesviyesi ve derı1nında tera
küm iden kum ve çarnunnun tatbir ve tahliyesi: 
Lağm tahliyesi : 
Tı1len 
His ab 
20 
5 Fi 
100 Guruş 

Baca tesviyesi: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 1 6  

Terbi'an 
His ab 
64 
4 Fi 
256 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda Hazine kethudası tarlası derı1nın
da kezalik çökmiş olan hacasınun tesviyesi ve deru
nında teraküm iden kum ve çarnunnun tahliyesi ve 
harab olmış Amabud künklerinün tecdidi : 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
lO  
5 Fı 
50 Guruş 

Baca tesviyesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2 2 5 

Terbi'an 
His ab 
20 
4 Fı 
80 Guruş 

Künk tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
90 

Künki 
225 Aded 
5 Fı 
1 125 Guruş 

Zikr olman Yalnızservi ta'bir olınur nam malıallden 
Küçük Çamlıca civarında Yağlıkcı ayazması nam 
mahallde İs ma 'il Beğ bağı derı1nına gelinceye kadar 
ana tarikında mefrı1ş olan altı pulluk künkleri harab 
aldığından derı1nı kalaylı üzeri kır harpuştalı mezkı1r 
künklerün kadimi vechile yarma hendek ile tecdidi: 

Tfilani 
His ab 
200 

025 

280 

040 

020 

Mahall-i mezkı1rda mevcı1d meslekden Ge
dikoğlı tarlasına gelinceye kadar 
Kariboğlı derlinında ıskaranun üzerinde 
künklerün tecdidi 
Osman Beğ bağı önünde tarik-ı caddede ha
rab olrnış künklerün tecdidi 
Mehmed Ağa bağı derı1nında ana mesleğin
den ıskaraya gelinceye kadar 
Mahall-i mezkı1rda bağlar arasında tarik ha
rab olrnış künklerün tecdidi 

9 1  
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565 
020 Şevket Beğ bağı önünde mevcı1d ana tarikın

da künklerün tecdidi 
150 Mahall-i mezkı1rda kumluk mesleğinden di

ğer mesleğe kadar 
030 Meslek-i mezkı1rdan Mısır mollası bağında 

mesleğe kadar 
070 Mahall-i mezkı1rda Hammarncı tar[la]sına 

kadar 
835 
050 Korlı bağı derı1nında ana tarikinda künklerün 

tecdidi 
040 Mahall-i mezkı1run diğer mahallinde ana ta

rikında künk tecdidi 
040 Ömer Beğ bağı derı1nında künk tecdidi 
040 Küçük Çarnlıca'da Hacı Ömer Beğ bağı de

rı1nında künk tecdidi 
080 Mahall-i mezkı1rda Beğlik tarla ta 'bir olınur 

tarlada künk tecdidi 
1085 

Künki 
27 1 2  Aded 
7 Fi 
1 8984 Guruş 

Libacte bağında ana tankında altı pulluk künklerün 
derı1nı top çekilerek ta 'miri : 
TUlen 
His ab 
1 00 
2 Fi 
200 Guruş 

Toykar çeşmesi deresinde ana tarikına mahsus olan 
kurnluk mesleği oldığından nısf derece taş ilavesiyle 
halis harcia üç arşun tUl ve iki arşun arzında dört ar
şun kaddinde bulınan meslek-i mezkı1run inşası: 
S emen 
1000 Guruş 

Müşarun ileyha Çinili Valide Sultan hazretlerinün 
cami ' -i şerifi ve hayrat-ı sairesi suyollarınun der
dest olan keşfi miyanına dahil olup zikr olman Yağ
lıket ay azınası nam mahallde Çerkes İs ma 'il Beğ 
bağı derı1nından tarik-ı cactdeye gelinceye kadar mü
ceddeden eski birerlik künk tecdidi: 
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Tfilen 
His ab 
240 

Künki 
600 Aded 
9 Fi 
5400 Guruş 

Kariboğlı tarlası derlinında ana tarikına mahsus ıs
karası münhedim aldığından halis harcla tesviyesi : 
S emen 
250 Guruş 

Ana tarikı üzerinde vakı ' meslekleri muhtac-ı ta 'mir 
bulındığından halis harcla ta 'mir ve tesviyesi: 
Meslek 
His ab 
8 
80 Fi 
640 Guruş 

Matbalı-ı amire emini esbak müteveffa Halil Efendi 
çeşmelerinün ma-i leziz tarikı kezalik bağ-ı mezkfir 
dertimndan tarik-ı caddeye gelinceye kadar üç arşun 
kaddinde yarma hendek ile Amahud künklerinün 
ferşiyle bir mikdar delme lağm inşası: 
Künki 
His ab 
3 1 0  

Künki 
775 Aded 
6 Fi 
4650 Guruş 

Hendek fazlası : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
230 1 .5 2 

Terbi'an 
His ab 
690 
2 Fi 
1 380 Guruş 
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Delme lağm inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
80 ı 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
ı20 
40 Fı 
4800 Guruş 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

3 2 

Terbi'an 
His ab 
72 
20 Fı 
ı440 Guruş 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 6 

Nakliyye ve hamrnaliyyesi: 
3 ı 88 Guruş 

Yekün: 
47343 
03323 Akdeınce münakasa vechile tenzili 
44020 Guruş 

Vakfıarı hisseleri olarak Evkaf-ı hümayun ve Hare
meyn hazinesinden i 'tası lazım gelen: 

236 ı 3 Guruş 30 Pare 

Hazine-i hassadan: 
7937.5 Guruş 

Maliyye hazinesinden: 
3968 Guruş 30 Pare 

Su ashabı taraflarından: 
7750 Guruş 

Agop Kalfa çeşmesi mesarifi olup mütevelli-i vakf 
Nikogos tarafından: 
750 Guruş 
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2714811 VaZide Sultan mektebi suyolunun tamiratı
na dair tamamlanmamış kayıt. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı efendi
müz hazretlerinün türbe-i şerifi ittisalinde kain Va
lide Sultan aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretlerinün 
mektebi suyollarınun keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis
i acizanemüzden me'mure-i mahsusa irsaliyle bi'l
mu 'ayene keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesa
rifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteri
dür. 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi Atik Ali Paşa ca
mi '-i şerifi kapusına muttasıl taksimden . . .  

27/48/2 Aksaray, Ayasofya ve Hamidiye caddele
rinde döşeli demir boruların cins, miktar ve fiyatla
rına dair. 

Aksaray ve Ayasofya ve Harnidiyye caddeleri timur 
b onları. 

Fı 1 8  Za sene [ 1 2]87 [8 Şubat 1 87 1 ]  

[Der kenar] Be her tahtası elliden elli beşe kadar i ' 
mali. 
Bir üzerine: 
550 Aded 
_;.:45"--"0'------·Fı 
247500 Guruş 

[Derkenar] Beher tahtası kırkdan kırk beşe kadar. 
İki üzerine: 
1405 Aded 
260 Fı 
365300 Guruş 

[Der kenar] Be her tahtası otuzdan otuz beşe kadar. 
Üç üzerine: 
95 1 Aded 
275 Aded 
1226 
-=-1 "'-1 0"----------'Fı 
1 34860 Guruş 

[Derkenar] Be her tahtası yiğirmi dörtden yiğirmi 
yedi yiğirrni sekize kadar. 
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Dört üzerine: 
1 98 Aded 
550 Aded 
748 
80 Fi 
59840 Guruş 

[Der kenar] Be her tahtası yiğirmi birden yiğirmi iki 
ve üçe kadar. 
Beş üzerine: 
4966 Aded 
=05::..::5=0 ___ .Aded 
55 1 6  
60 
330960 

Fi 
Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 
Altı üzerine: 
1 100 Aded 
55 Fi 
60500 Guruş 

Yekün: 
247500 
365300 
1 34860 
747660 
059840 
330960 
060500 
1 198960 

1 198960 
0 165476 
1 033484 

Guruş 

Guruş 

Atik kurşun: 
22000 
28000 
12260 
04488 
1 3790 
02200 
82738 
82738 
1 65476 

27/48/3 Suriçi, Galata, Beşiktaş ve Rumelihisarı 
bölgelerine su ileten yedi adet su bendinin tamirat 
masrafina dair. 

Beşiktaş ve Çırağan [ve] Tophane ve Tersane-i ami
re ile Galata [ve] Beğoğlı ve Boğaziçi'nün Rumili 
canibleriyle Der-sa 'adet' e mahsus yedi aded su ben
dinün iç taraf som kaplamalannun derzleri suyınun 
darbından fersfide aldığından ve bunlarun bu suretle 
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derz olmarak tesviyesi mertebe-i elzemiyyetde bu
lmdığmdan bahisle icra-yı keşfi husfisı Su nezareti
nün bi' t-takdim havale buyurılan bir kıt 'a  takririnde 
beyan olmmakdan naşi Ebniye hulefasmdan Nuri 
Efendi bi' l-irsal nezaret-i müşarun ileyhadan me' 
mür Süleyman Ağa hazır buhndığı halde mu 'ayene 
ve misaha olmarak mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkım olman keşf-i evvel defteridür. 

Fi 27 Şevval sene [ ı ]288 [8 Ocak ı 872] 

Mezkfir bendierün iç taraf som kaplamalarınun ari
yet asma iskele inşasıyla fersfide olmış derzleri timur 
kanca ile kazılarak ve timur kalem ve çekiç va
sıtasıyla memz[fi]c yedirme ile kalafat ve lökün ile 
derzlerinün emsali misillü tecdidi: 
Guruş Pare Terbi'an Parmak Fi Kıta'at 
2064 258 8 Ma'a iskele ve 
hammaliyye derilm 
2 ı 6o 270 
0457 20 09 ı ı 2  
3360 420 
2400 300 
0472 20 094 ı2  
2 ı 6o 360 
0900 ı 8o 
ı 980 330 
0675 1 35 
3 ı2o 390 
0750 ı 50 

8 
5 
8 
8 
5 
6 
5 
6 
5 
8 
5 

B u dahi de rum 
Korkuluk zahrı 
Bu dahi derilm 
B u dahi de rum 
Korkuluk zahrı 
B u dahi derilm 
Korkuluk zahrı 
Bu dahi derilm 
Korkuluk zahrı 
Bu dahi derilm 
Korkuluk zahrı 

20499 Yalnız yiğirmi bin dört yüz doksan dokuz gu
ruşa baliğ almışdur 
2999 Süleyman Ağa'nun ta 'ahhüdi 
ı 7500 
ı 800 Muahharan Ahmed Usta'da 
ı5700 Guruş 

[Yukardaki tablonun devamı] 
Tfilen Arzen Kadden Parmak 
086 3 Tansifen Ayvat bendi 
090 3 Ayvat bendi 
06ı ı ı2  Topuz bendi 
ı40 ı Bend-i kebir 
1 00 3 Bend-i kebir 
063 ı ı 2  Kirazhbend 
ı20 3 Bend-i cedid 
ı20 ı ı2  Bend-i cedid 
l 1  O 3 Taksim bendieri 
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ı 2  Valide bendi 
Bu dahi Topuzlı bendi 

ı 2  

İşbu keşf-i evvel defteri natık oldığı üzre zikr olman 
bendler derzlerinün ta 'ı:nlr ü tesviyesi mesarifi yiğir
mi bin dört yüz doksan dokuz guruşa baliğ olup Şeh
remaneti meclisinde münakasası bi ' l-icra dört bin 
yedi yüz doksan dokuz guruş noksanıyla on beş bin 
yedi yüz guruşda Suyolcısı Ahmed Ağa üzerinde ta
karrur iderek küfelaya ve şerayıt-ı lazımeye rabt ile 
yedinden alınan kontorato senedi leffen takdim kı
lınmış olmağla ol vechile merküm ma 'rifetiyle mak
tü 'an veyahud me'mur ta'yiniyle emaneten tesviyesi 
her halde re'y-i ali-i emanet-penahilerine menut 
idüği rehin-i ilm-i alileri buyurıldukda ol babda ernr 
ü ferman. 

Fı ı 5  Muharrem sene [ ı2] 89 ve fi 1 3  Mart sene 
[ ı2]88  [25 Mart ı 872] 

2714911 Bayezid külliyesi ve civanna su ileten 
Halkalı suyolunun tamirat masrafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli Han hazretleri
nün cami ' -i şerif ve imaret-i amire ve hayrat-ı celile
i saire ile ebniye-i miriyye ve ba'zı konak ve ahar 
mahallere cari Halkalı ma-i leziz ana tarikınun ber 
muceb-i irade-i ali yy e dahil-i surda ta 'ı:nlr ü tecdide 
ebernın ü elzem olan bir üzerine kurşun borı ve altı 
parmak künklerinün layıkıyla bi' l-mu 'ayene mezkur 
borılannun ıslah kablll itmeyenlerinün feshiyle yiri
ne kutrına muvafık timur borı vaz' ı  ve künklerinün 
kadimi vechile ta 'ı:nlr ü tecdid olmmak üzre keşf ü 
misaha itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
keşf-i evvel defteridür. 

Fı ı7 Şevval sene [ ı ]289 ve fi 6 Kanun-ı evvel sene 
[ ı2]88  [ 1 8  Aralık ı 872] 

[Derkenar] Hazret-i sadaret-penahiden olmağla 
bi' l-mübaşere der-dest tesviye olınmakda bulındı
ğından başka başka keşf ü misaha itdirilerek. 

Müşarun ileyh Sultan Bayezid-i Veli Han hazretle
rinün tarikı mesarifi. 

Fı ı o  Za sene [ ı 2]89 [ 1 0  Ocak ı 873] 
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[Derkenar] Evvel balıara ta'lik olman. 

Edimekapusı'nda hisar civannda Taşcılar kurbında 
yatakbaşı mesleğinden ek (?) mahalline gelinceye 
kadar üç arşun umkında mefruş olan altı parmak 
künklerinün tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
560 

Künki 
1400 Aded 
ı7  Fı 
23800 Guruş 

Hendek fazlası: 
Tülen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
560 ı 2 

Terbi'an 
His ab 
1 120 
ı Fı 
1 120 Guruş 

Edimekapusı tahtından Hıristiyan mahallesinde kain 
mesleğe kadar beş arşun urnkında mefruş olan altı 
parmak künkleri harab oldığından derunı kalay üzeri 
tuğla harpuştalı kadirni vechile altı parmak künkleri
nün tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
260 

Künki 
650 Aded 
ı7  Fı 
ı ıoso Guruş 

Hendek fazlası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
260 1 .5 4 
Terbi'an 
Hisab 
ı 560 
ı Fı 
ı560 Guruş 
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Mezkı1r meslekden Lökünciler bestanındaki mesleğe 
kadar mefrı1ş olan bir üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
260 
15  F1 
3900 Guruş 

Mezkı1r terazı1dan Karagümrük meydanında kain 
terazı1ya kadar mefrı1ş olan bir üzerine kurşun borı
larınun ta 'rniriyle ziyade harabm un diğer malıallden 
ihrac olmacak atik borılannun sağlamıyla tesviyesi 
olmacak mahalli: 
His ab 
200 
50 F1 
10000 Guruş 

Ta 'rnir mahalli: 
Tı1len 
His ab 
60 
1 5  F1 
900 Guruş 

Mezkı1r terazı1dan Sabuncı zekağında kain mesleğe 
gelinceye kadar altı parmak künklerinün ziyade ha
rab olan mahallerinün zebanelerine yedirme ve ip sa
rılarak tecdidiyle ma 'ada mahallerinün yarma hen
dek ile ta 'rniri: 
Tecdid mahalli: 
Tı1len 
His ab 
50 

Künki 
125 Aded 
20 F1 
2500 Guruş 

Ta 'rnir mahalli: 
Tı1len 
His ab 
1 7 1  
8 F1 
1 368 Guruş 
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[Derkenar] Gazhane-i amıre müdirliği canibinden 
alınan timur borılarun bir adedi üç buçuk arşun tti
lında ve iki yüz yiğirmi dört kıyyeden ibaret olup 
bunun beher arşunı altmış dört kıyye dimek olaca
ğından beher kıyyesi yüzer pare hisabıyla levazımat
ı mukteziyyesiyle beraber yirine vaz' ve i 'mali me
sarifinün ma'a nakliyye beher arşunı iki yüz on gu
ruş fiat vaz ' alınmışdur mezkür borılarun fiatı ilerü
de ziyade ve noksan aldığı halde keşf-i sanilerinde 
ana göre vaz ' -ı fiat olmacağı şerh virildi. 

Değirman zakağındaY eniçeşme caddesinde kain 
Bostan terazüsına gelinceye kadar mefrı1ş olan bir 
üzerine kurşun borılan harab aldığından fesh birle 
müceddeden timur borı vaz 'ıyla tesviyesi: 
Tülen 
His ab 
362 
210  Fı 
76020 Guruş 

Bostan terazüsından Y eniçeşme'ye gelinceye kadar 
mefrüş olan bir üzerine kurşun borılannun yarma 
hendek ile (silik) ve ziyade harab olan malıallerine 
diğer malıallden ihrac olmacak atık borılardan vaz ' 
ve tesviyesi: 
Atık borılardan vaz ' olmacak mahalli: 
Tülen 
His ab 
58 
50 Fı 
2900 Guruş 

Ta 'mi'r mahalli: 
Tülen 
His ab 
1 50 
1 5  Fı 
2250 Guruş 

Y eniçeşme'de terazı1dan Çörekci kapusında kain 
mesleğe kadar bir üzerine kurşun borılan harab oldı
ğından atık barıları fesh birle müceddeden timur borı 
ile tesviyesi: 
Tülen 
His ab 
247 

10 1  
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210  Fı 
5 1 870 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Fatih kurbında Valide mektebi nden Atpazarı kemeri 
başında kain kubbeye gelinceye değin altı parmak 
künklerinün yarma hendek ile ta'miri : 
Tülen 
His ab 
130 
8 Fı 
1040 Guruş 

Atpazarı kemeri başında mezkfir kubbeden Tezgah
cılar gözine gelinceye kadar altı parmak künklerinün 
ziyade harabınun zebane malıallerine yedirme ve ip 
sarılarak ta 'mir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli : 
Tfilen 
His ab 
3 8 1  

Künki 
952 Aded 
20 Fı 
1 9040 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
His ab 
100 
8 Fı 
800 Guruş 

Kemer-i mezkfir üzerinde nerdüban başından Şehza
de yatağı ta 'bir olınur Bozdoğan kemeri üzerinde ka
in terazfiya gelinceye kadar bir üzerine mefrfiş olan 
kurşun borılan harab aldığından atık borılannun fes
hiyle bunun kutnnda müceddeden timur borı vaz'ıy
la tesviyesi: 
Tülen 
Hi sa b 
48 1 
2 10  Fı =-=..:::...._ __ _ 

10 10 10  Guruş 

Bozdoğan kemeri üzerinden nerdüban başına gelin
ceye değin mefrfiş olan altı parmak künklerinün ta'-
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Iniriyle ma'ada mahallerinün zebane malıallerine ye
dirme ve ip sarıla[rak] tecdidi: 
Ta 'mir mahalli :  
Hisab 
50 
8 Fı 
400 Guruş 

Tecdid mahalli: 
His ab 
104 

Künki 
260 Aded 
20 Fı 
52000 Guruş 

Fersüde olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tülani Arzen 
Hisab Hisab 
1948 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
3890 
ı Fı 
3890 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
(boş) Guruş 

Yekün: 
295698 
050000 Ber veeh-i tahmin ihrac alınacak atik =�=----· 

kurşun balıası Kıyye 20000 Fı 2.5 
245698 
=00""'0"-'1'""'9"""'8 ___ Küsı1rı tenzil almışdur 
245500 
500 
245000 Guruş 

2714912 Süleymaniye külliyesi ve civanna su ileten 
Halkalı suyolunun tamirat masrafına dair. 

Cennet-mekan Süleyman Han hazretlerinün ce
varni '-i şerifi ve imaret-i amire ve hayrat-ı celile-i 

1 03 
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saireleriyle ebniye-i mi'riyye [ve] ba'zı konak ve a
har mahallere cari Halkalı ma-i lezizi ana tarikınun 
ber mikeb-i irade-i aliyye dahil-i sfirda harab olup 
ta'rnir ü tecdide eşedd-i ihtiyac ile muhtac olan bir 
üzerine kurşun borı ve altı parmak künklerinün layı
kıyla bi' l-mu'ayene keşf ü misaha itdirilerek mik
dar-ı mesarifini mübeyyin terkım kılınan keşf-i ev
vel defteridür. 

Müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
tarikı mesarifi :  

Fi 15  Za sene [ 1 2]89 [15 Ocak 1 873] 

Edirnekapusı'nda hisar civarında Taşcılar kurbında 
lağm ağzından ıskara mahalline gelinceye kadar 
mefrfiş altı parmak künklerinün ta 'miriyle ziyade ha
rabınun zebanelerine yedirme ve ip sarılarak tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
250 

Künki 
625 Aded 
20 Fi 
1 2500 Guruş 

Ta 'rnir mahalli: 
His ab 
200 
8 Fi 
1 600 Guruş 

Edirnekapusı nezdinde kal 'a tahtından Lökünciler 
bostanındaki mesleğe kadar mefrfiş altı parmak 
künklerinün yarma hendek ile ta 'rniri: 
Tfilen 
His ab 
200 
8 Fi 
1 600 Guruş 

Mezkfir meslekden Karagümrük meydanında kain 
lağm ağzına gelinceye kadar mefruş altı parmak 
künkleri harab olup haneler tahtından tarik-ı caddeye 
nakliyle tecdidi lazım gelen kadimi vechile altı par
mak künklerinün tecdidi: 
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Tfilen 
His ab 
350 

Künki 
875 Aded 
1 7  Fı 
14875 Guruş 

Lağm ağzından Tahtaminare'ye gelinceye kadar 
lağm derlinında mefruş altı parmak künklerinün ta' 
miri : 
Tfilen 
His ab 
150 
8 Fı 
1 200 Guruş 

Mezkur lağmun tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
60 
5 Fı 
300 Guruş 

Tahtaminare'de kapalı meslekden Altay nam malıall
de kain yatakbaşı mesleğine varıncaya kadar mefruş 
altı parmak künklerinün yarma hendek ile ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
200 
8 Fı 
1 600 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden Talaş evi terazilsına kadar 
mefruş olan bir üzerine kurşun borılan harab oldı
ğından fesh birle müceddeden timur bon vaz'ıyla 
tesviyesi: 
Tfilen 
Hisab 
286 
210  Fı 
60060 Guruş 

(silik) Talaş evinden Fatih meydanındaki karavolha
neye gelinceye kadar mefruş olan bir üzerine kurşun 
borılannun timur borıya tahviiiyle tecdidi : 
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Tfilen 
His ab 
520 
=2"'-'ı 0"--___ .Fı 
ı 09200 Guruş 

Fatih imareti derı1nında mefrı1ş olan altı parmak 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
30 

Künki 
75 Aded 
ı7 Fı 
ı275 Guruş 

Tfilen 
His ab 
1 .5 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 

ı 
1 .5 ıo 
0.5 

S emen 
400 Guruş 

Bir aded mermer tekne 
Bir aded zank taşı 

Fatih'de Lağmcılar bazanndan birinci mesleğe gelin
ceye kadar mefrı1ş altı parmak künklerinün yarma 
hendek ile ta 'rn1ri: 
His ab 
80 
8 Fı 
640 Guruş 

Mezkı1r birinci meslekden kemer başındaki mesleğe 
gelinceye kadar mefrı1ş olan altı parmak künklerinün 
yarma hendek ile ta 'rn1r ü tecdidi : 
Tecdid mahalli :  
Tfilen 
His ab 
50 

Künki 
ı25 Aded 
1 7  Fı 
2 ı25 Guruş 

Ta'rn1r mahalli: 
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Tfilen 
Hisab 
56 
8 Fi 
448 Guruş 

Atpazarı'ndaki kubbeden Semerci gözine gelinceye 
kadar altı parmak künklerinün ta 'm!r ü tecd!di: 
Tecd!d mahalli: 
His ab 
100 

Künki 
250 Ad ed 
20 Fi 
5000 Guruş 

Ta'mil mahalli: 
His ab 
1 70 
8 Fi 
1 360 Guruş 

Nerdüban başından Bozdoğan kemerine çıkıncaya 
kadar yatak mahallinün mefrfiş olan bir üzerine kur
şun borılannun timur borı ile tecd!di: 
Tfilen 
His ab 
507 
=-2 1"'-'=0'----___ Fi 
106470 Guruş 

Bozdoğan kemerinün üzerinden nerdüban başına 
gelinceye kadar mefrfiş olan bir üzerine kurşun borı
larınun atık borılardan tecd!di : 
Tfilen 
His ab 
52 
50 Fi 
2600 Guruş 

Bozdoğan kemerinün üzerinden nerdüban başına ge
linceye kadar mefrfiş olan altı parmak künklerinün 
tecd!di : 
Tfilen 
His ab 
30 
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Künki 
75 Aded 
20 Fı 
1 500 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Bozdoğan kemeri üzerinde mefruş altı parmak künk
lerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
TGlen 
His ab 
50 
8 Fı 
400 Guruş 

Su mutasamflarınun kemer üzerinde muhassasatı a
na tarıkınun rast geldiği malıallden ahz ve ifraz olın
makda aldığından bunlarun nizarnı vechile bir tak
sim teknesinden virilmek üzre üç arşun tGl ve iki ar
şun arz ve on parmak yükseğinde mermer taksim 
teknesi vaz'ı  mesarifi : 
S emen 
3500 Guruş 

Fersude olmacak kaldırımlarınun tesviyesi mesarifi : 
TGlani 
His ab 
1 892 
ı Fı 
1 892 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
(boş) Guruş 

Yekün: 
3 16445 
006300 
322745 
049237 
273508 
000008 
273500 

27/50/1 Beylik suyollannın tamirat nıasrafına dair. 

Beğlik suyailannun tarikı mesarifi. 

Fı 10  Za sene [ 1 2]89 [ 1 0  Ocak 1 873] 
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[Terkin] Ba'dehı1 haric mesarifine dahil olacağı. 
Edirnekapusı'nda hisar civarında Taşcılar kurbında 
terazfidan ıskara mahalline gelinceye kadar altı par
mak künklerinün zebane malıallerine yedirme ve ip 
sarılarak tecdi:di: 
Tı1lan1 
His ab 
672 

Künki 
ı 680 Aded 
20 Fı 
33600 Guruş İbka 

Dahil-i sfirda kal 'a bedeninden Rum mahallesindeki 
yetmiş dokuz numrolu haneye gelinceye kadar üç ar
şun umkında mefrfiş olan altı parmak künklerinün 
yarma hendek ile ta 'm!ri : 
Tfilen 
His ab 
ı5o 
8 Fı 
ı 200 Guruş 

Hendek fazlası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı 5o ı 2 

Terb!'an 
His ab 
300 
ı Fı 
300 Guruş 

Mezkfir haneden Karagümrük'deki yiğirmi bir num
rolı bakkal dükkanı önünde vakı ' lağm ağzına gelin
ceye kadar iki arşun umkında mefrfiş olan altı par
mak künkleri harab olup haneler tahtından bi' l-ihrac 
tarik-ı cMdeden yarma hendek ile tecd!di: 
Tfilen 
Hi sa b 
520 

Künki 
1 300 Aded 
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17  Fi 
221 00 Guruş 

Hendek fazlası: 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Tı1lani Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
520 ı ı 

ı Fi 
520 Guruş 

Lağm ağzından Çörekci kapusına gelinceye kadar ca 
be ca hacalar küşadıyla mefrı1ş altı parmak künkleri
nün ta 'miri : 
Tı11en 
His ab 
200 
8 Fi 
1 600 Guruş 

Atpazarı kemeri üzerinde mefrı1ş altı parmak künk
leri harab olrnış aldığından zebane malıallerine ye
dirme ve ip sarılarak kadimi vechile künklerinün tec
didi : 
Tı11en 
His ab 
60 

Künki 
1 50 Ade d 
20 Fi 
3000 Guruş 

Nerdüban başından Bozdoğan kemerine gelinceye 
kadar yatak mahallinde mefrı1ş bir üzerine kurşun 
barıları harab aldığından feshiyle müceddeden timur 
borı vaz'ıyla tesviyesi: 
Tı11en 
His ab 
420 
210  Fi 
88200 Guruş 

Fersı1de olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tı1lani 
His ab 
520 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

200 
720 
ı Fı 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
(boş) Guruş 

Yekün: 
ı 5 ı 240 
O ı7500 Ber veeh-i tahmin ihrac alınacak atik =-'--"'-"'-"----

kurşun balıası tenzili 
133740 
�02"'"'8"'"'7'--'4'-"0'-----__ İbrahim Usta'nun ta'ahhüdiyle tenzili 
ı 05000 Guruş 

27/5111 Topkapı sarayı ve civarına su ileten Beylik 
Halkalı suyolunun tamirat masrafına dair. 

Saray-ı cedid-i şahane ve mahall-i saireye cari Beğ
lik Halkalı ta'bir alınur ma-i leziz ana tarilanun keşfi 
husfisı ba takdim havale buyurılan bir kıt 'a müzekki
resinde ifade olmmakdan naşi hulefadan Nuri Efendi 
bi ' l-irsal nezaret-i mezkureden Ali Ağa ile Suyolcısı 
İbrahim Usta hazır alınarak irae ve ihbarları vechile 
bi' l-misaha mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim o
lınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkfirun iktiza iden malıallerine levazımat-ı 
mukteziyyesi tekmil alınarak altı parmak künk tec
didi: 

Terbi'an Tfilen 
His ab His ab 
00 100 Cimri deresi civarında Ma 'zfil 

kemerinden lağm ağzına kadar 
00 ı 20 Mezkfir kemer üzeri 
00 050 Bağlar derilmnda meslekden İ-

vaz karyesinde mesleğe kadar 
00 ı5o Çiftemeslek'den lağm ağzı mes-

leğine kadar 
00 ıoo Maşatlıkdan kabristan derfinın-

da yatakbaşına kadar 
00 050 Yatakbaşından Bodur terazil ya 

kadar 
350 Mezkfir terazildan Edimekapu-

sı'na kadar 

l l l  
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Künk 920 
2300 
17 Fi 
39100 Guruş 

Bu dahi tarik-ı mezkfirun katmalarınun iktiza iden 
malıallerine levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak 
Amabud künki tecdidi: 

Terbi'an 
Ri s ab 
00 

00 
00 
00 

Künk 
875 Aded 
5 Fi 
4375 Guruş 

Tfilen 
Ri s ab 
1 00 

050 
050 
100 

Ayapa karyesi civarında Çı
narlı katmaya 
Bu dahi Rünkar katmasına 
Bu dahi Kirazlı katmasına 
Bu dahi Sultan Bayezid kat-
masına 

050 Bu dahi Atık Ali Paşa katma
sına 

350 

Bu dahi tarik-ı mezkfirda altı parmak vesaire künk 
suyolınun yarma ta 'miri : 

Terbi'an 
Ri s ab 
00 

00 
00 

00 

00 

00 

Tfilen 
Ri sa b 
120 

100 
050 

1 00 

200 

200 

770 

Ayapa karyesi civarında bağ 
başından lağm ağzına kadar 
Bu dahi Rünkar katmasınun 
Bu dahi Rünkar mesleği civa
rında 
Bu dahi Yaver ıskarasından 
lağm ağzına kadar 
Cimri deresinden Çayır mesle
ğine kadar 
Çayır mesleğinden Bağlarbaşı 
mesleğine kadar 

5 Fi 
3850 Guruş 
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Bu dahi tarik-ı mezkfir lağmınun harab mahallinün 
rub ' derece cedid taş ve harcia tarafeyni divar ve ü
zerinün kezalik kapaklı lağm tecdidi: 

Terbi'an Tfilen Arz en Kadden 
His ab His ab His ab His ab 
00 50 02 02 
00 � 02 02 Cico çiftliği ile 

Cimri deresinde 
100 
20 Fı 
2000 Guruş 

Bu dahi mezkfir lağmınun iktiza iden mahalleri deru
nınun mevcfid bacalarda olan kapaklarun küşadıyla 
tahliyesi : 

Terbi'an 
His ab 
00 
00 
00 
00 

Tfilen 
His ab 
200 
300 
1 00 
200 
800 
LFı 
6400 

Rünkar mesleği ilerüsinde 
Kemerden Cimri deresine kadar 
Atik Ali Paşa katması 
Cico çiftliği ci vannda ana lağmı 

Guruş 

Mezkfir yolun iktiza iden malıallerine top çekme ta'
miri : 
Tfilen 
His ab 
200 
3 Fı 
600 Guruş 

Zikr olman Ma'zfilkemer'ün çend aded gözleri mün
hedim bulındığından seng-i küfekiden ince tarak ile 
tesviye ve kurşun ve kined ile merbfit kemerler tec
didiyle mevcfid taş ve harcia pare doldurması misillü 
çivileme derz tecdidi : 
Kıta 'at Terbi'an Tfilen Arzen Kadden 
Aded Hisab Hisab Hisab Hisab 
04 052 0 1 3  Ol 1 2  Parmak 00 

1 2  Parmak Somı 
00 450 1 30 00 00 03 

00 Ma' a iskele derzi 

1 1 3 
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Guruş 
10400 Fı 200 
0 1 800 Fı 04 

Şehzade civarında yatak rnahallinün atik kurşun bo
rıları harab bulındığından bi ' l-ihrac bedeline bir üze
rine çapında kabı vechile zebane mahalleri kurşun 
irnla olmarak tirnur dökrne borı tecdidi : 

22000 Kıyye Beheri 55 Kıyye levazırnat-ı rnukte
ziyyesi mükemmel olarak 

2.5 Fı 
55000 Guruş 

Mezkfir yatak mahallinden Sultan Bayezid Kü[r]kci
ler kapusıyla Sultan Mahmud türbe-i şer!fine kadar 
rnevcfid yolun bir üzerine borılannun çürük bulınan
ları yatakdan ihrac olmacak borılarun sağlarından 
tebdil olmarak yarma hendek ta 'rniri : 
Tfilen 
His ab 
700 
20 Fı 
14000 Guruş 

Atık All Paşa cami '-i şer!fi ha V lısında taksim mahal
li rnünhedirn bulındığından nısf derece cedid taş ve 
harcia derlin ve birilm derz ve badanalı etrafı divar 
ve üzeri latadan rn[a]hya ve mertek ve tavanlıkdan 
kap lu ve nısf cedid ilavesiyle kirernid pfişideli ma 'a 
saçak sakf ve payralıkdan kiriş ve tavanlıkdan kaplu 
tavan ve latadan kiriş ve kalasdan döşeme ile ma
hall-i rnezkfirun i 'man: 
Guruş Terbi'an Tfilen 

Hisab Hisab 
2100 75 Fı 28 20 

0672 
0336 
0504 

Yekfin: 
14 1 1 37 

56 
42 
42 

Fı 12  08 
Fı 8  07 
Fı 12  07 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
00 8 Parmak 05 Etraf 

divan 
07 00 Parmak 00 Sakfı 
06 00 Parmak OOTavanı 
06 00 Parmak 00 Dö-

şernesi ma'a taban 

=0=-14"""1=3=3 ___ .Hammaliyye ve mesarif-i müteferri
kası 

1 55250 
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-=-17-'-'5"-'0'--"0'--__ Ber veeh-i tahmin yatakdan ihrac olı
nacak atik kurşun balıası 
Kıyye 7000 Fi 
2.5 

1 37750 Guruş 
=03=2::..:7c..:5'"""0 ___ Atik Ali Paşa suyolcısı İbrahim Usta'

nun ta'ahhüdi 
155000 Guruş 

işbu keşf-i evvel defteri natık oldığı üzre mezkur su
yun ana tarikınun dahil ve haric-i surda icab iden 
mahallerinün ta 'mir ü tesviyesi mesarifi gayr-i ez a
tik kurşun baha bir yük otuz yedi bin yedi yüz elli 
guruşa baliğ olup usfili vechile münakasası bi ' l-icra 
otuz iki bin yedi yüz elli guruş noksanıyla bir yük 
beş bin guruşda Atik Ali Paşa suyolcısı İbrahim Usta 
uhdesinde takarrur iderek küfelaya ve şerayıt-ı lazı
meye rabt ile yedinden alınan kontorato senedi lef
fen takdim kılınmış olmağla müte'ahhid-i merküm 
ma 'rifetiyle maktti 'an veyahud me'mu[r] ta 'yiniyle 
emiineten tesviyesi her halde re'y  ü irade-i aliyye-i 
emanet-penahilerine mütevakkıf mevaddan idüği re
hin-i ilm-i sarnileri buyurıldukda ol babda emr ü fer
man hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi l l  Rebi'u' l-evvel sene [ 1 2]88 ve fi 1 8  Mayıs sene 
1287 [30 Mayıs 1 87 1 ]  

Terkin 
On iki sahife ilerüsinde kayd olrnış oldığı. 

Saray-ı cedid-i şahane ve Hazine-i hassa-i mülfikane 
ve Bab-ı ali ve Bab-ı seraskeri ve bunlara mürnasil 
ebniye-i miriyye-i mu'tena ve ba'zı evkaf-ı şerif 
hayratıyla konaklara cari Beğlik Halkalı ta 'bir olınur 
ma-i lezizün haric ve dahil-i surda muhtac-ı ta'rnir 
olan ana tarikıyla ba'zı katmalarınun mecrası ta'mir 
ile beraber dahil-i surda ziyade harab borı ve künkle
rinün aralık aralık ta 'mir ü tecdidi bundan bir sene 
mukaddem ta 'mir ü tecdidi Şehzade yatağında mef
ruş olan kurşun borılannun timur borıya tahviiiyle 
tecdidi ve ma 'ada mahallerinün aralık aralık ta 'miri 
bundan akdem bi ' l-keşf gayr-i ez tenzilat bir yük beş 
bin guruş masrafla müte 'ahhidi İbrahim Usta ma'ri
fetiyle tesviyesine bundan bir sene mukaddem irade
i seniyye-i mülukane müte'allık ve şeref-sünuh bu
yurılrnış ve Hazine-i hassactan ale' l-hisab olarak al
mış oldığı yedi bin şu kadar guruş ile bir mikdar ma-

1 15 
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halli müte 'ahhid-i ınılma ileyh ma'rifetiyle ta'mir o
lınarak kusur mahalleri dahi yapılmak tedab[i]rinde 
iken cennet-mekan Sultan Süleyman ve Sultan Ba
yezid-i Veli Han hazretlerinün cevami '-i şerif ve i
maret-i amire ve hayrat-ı celile-i saire ile ba 'zı ebni
ye-i miriyye ve aslıab-ı emlake cari Halkalı suyı yol
lannun haric ve dahil-i sı1rda ana tarikınun yatak 
mahallerinde mefrı1ş olan kurşun borılan ve künkleri 
harab olup ve mezkı1r tariklarun haric-i sı1rda mül
hak olan katmalarınun mecraları bozılarak suları te
lef ve zayi ' o ldığından hayrat-ı müşarun ileyhima ile 
mahall-i sairenün idarelerine külliyyen sekte gelerek 
mu 'attal hükmüne girmiş aldığından keyfiyyetün 
mukaddem ve muahharan nezaret-i acizanemüzden 
ba mazbata beyan olmması üzerine turuk-ı mezkı1-
run lıaric-i s urda olan ta' miratın un evvel balıara ta'
likıyla şimdilik dahil-i sı1rda yatak mahallerinde 
mefrı1ş ve harab olmış kurşun borılannun ihracıyla 
yirine timur bon vaz 'ı ve düz mahallerinde mefrı1ş 
olan künklerinün ta'rnir ü tecdidine hernan mübaşe
ret olınmasıyla beraber bir tarafdan keşf-i evvel def
terinün tanzim ve takdimi ve vukü ' bulacak mesari
fatınun cari olan mahallere hisse tefriki mukteza-yı 
irade-i aliyye-i cenab-ı sadaret-penahiden bulındığı
na mebni zikr olman Saray-ı hümayı1n yollannun 
dahil-i keşf olup haric-i sı1rda olan mahallerinün ev
vel balıara ta ' llkıyla dahil-i s urda ta 'mir ü tecdide 
eşedd-i ihtiyac ile muhtac olan mahalleri ve Sarma
şık nam mahallde haneler tahtında bulınan mahalle
rinün harab ve mazarratı cihetiyle tarlk-ı caddeye 
nakli husı1sı tekrar kaleme alınarak bununla beraber 
zikr alınan Süleymaniyye ve Bayezid yollarınun ta'
rnir ü tecdidlerine ber ınıleeb-i irade-i aliyye Hende
sehane'den ve Muhasebe'den ve taraf-ı çakeriden 
ta'yin alınan me' mı1ran ma'rifetiyle Esbbazan ke
meri başından bed' ü mübaşeret alınarak Gazhane-i 
amireden alınan üç yüz aded timur barınun iki yüz 
yetmiş adedi Saray-ı hümayı1n ve Süleymaniyye ta
riklarınun Şehzacte yatağına ferş ve tesviye olmarak 
sulan icra itdirilmiş ve emanet-i celileleri malı ola
rak Kağıdhane'de makinelerden fazla kalmış olan 
borılardan Bayezid tarikına vaz ' olmmak üzre yüz 
yiğirmi aded timur bon dahi getürilerek tesviyesi 
der-dest ve işbu borılardan ma'ada kemer-i mezkı1r 
üzerinde mefrı1ş olan altı parmak künkleri dahi ta'
rnir ü tecdid olmmakda bulınmış olmağla bu takdirce 
turuk-ı mezkı1run Saray-ı hümayı1n suyollannun me-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

sarifi keşfi25 sabıkı vechile gayr-i ez tenzilat bir yük 
beş bin guruş ve müşarun ileyh Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün iki yük yetmiş üç bin beş yüz ve 
müşarun ileyh Sultan Bayezid-i Veli Han hazretle
rinün iki yük kırk beş bin guruş ki cem'an altı yük 
yiğirmi üç bin beş yüz guruşa baliğ olarak bunlarun 
haric ve dahil-i surda menba' ve mecraları ve muta
sarrıfları başka başka aldığından ol vechile her birer
lerinün cari olan sularınun idarelerine göre hisse i 'ti
barıyla bi' t-tefrik tanzim olman keşf-i evvel ve mu
kaseme defatiri merbutan takdim-i pişgah-ı ali-i 
cenab-ı emanet-penahileri kılınmış ve meblağ-ı me
sarifat-ı merkümenün diğer merbut hulasa defteri 
natık aldığı üzre vakflarına cari ma-i leziz hisseleriy
çün bir yük altmış altı bin beş yüz guruş Evkaf-ı 
hümayun hazine-i celilesinden ve bir yük yetmiş beş 
bin beş yüz guruş ebniye-i mitiye cari ma-i leziz 
içün Maliyye hazine-i celilesiyle devair-i aliyye-i 
saireden ve iki yük seksen bir bin beş yüz guruşı 
dahi aslıab-ı emlak tarafından i 'tası lazım geleceği 
anlaşılmış ise de ancak turuk-ı mezkur tahte' l-arz 
olup ve timur borılarun rayici dahi ilerüde şimdiki 
fiatını tecavüz ideceği me'mul idüğinden mesarifat-ı 
merküme tahmin dimek olup mesarif-i hakilayyesi 
keşf-i sanisinde tebeyyün ideceğinden ve devair-i 
mezkureye ve aslıab-ı emlake aid olan mesarifatun 
sülüsanı peşinen ve sülüsi dahi keşf-i sani mesarifa
tınun ziyadesi vukü 'ında yine hisse vechile zammı 
ve noksanı vukü 'ında tenzili lazım geleceği ve ol su
retle turuk-ı mezkurun zikr alınan Şehzade yatağı 
hitama takarrub iderek emanet-i celilelerinden ta'vi
zan alınan ma'lumu' l-mikdar akçenün şimdiye kadar 
yapılan malıallerine harc ü sarf alınmış ise de kusur 
mahallerinün dahil-i keşf olan timur borılarun henüz 
mevcud olmadığından ve ihrac olman atik kurşun 
borılarun elden çıkarılmamak üzre dahil-i keşf olan 
timur borı malıallerine yeniden kurşun borı i '  maliyle 
künklerinün tesviyesine haylice akçenün lüzumı ola
cağından aslıab-ı emlak hisseleriyçün emanet-i celi
leleri muhasebesinden başka başka matbu ' zimmet 
pusılalarınun tahtiri ve devair-i aliyye hisseleriyçün 
başka başka tezkire-i emanet-penahilerinün tastiri ve 
tahsil olman mebaliğün dahi emanet-i celileleri vez
nesine i 'ta ve teslim olmmak üzre ber minval-i meş
ruh keyfiyyatun istihsal-i irade-i seniyyesi 

25 keşf-i 
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mütevakkıf-ı re'y-i aliyye-i cenab-ı emanet
penalılleri olmağla ol babda ve her halde emr ü fer
man hazret-i men lehü' l-eımündüL 

Fı 15  Za sene [ 12]89 [ 1 5  Ocak 1 873] ve fi 4 Kanun-ı 
sanı sene [ 12]88 [ 1 6  Ocak 1 873] 

2715211 Eğrikapı taksimindeki suyun yetersizliği 
sebebiyle yapılacak su kesintisinin, hangi bölgeler
de ve hangi saatler arasında uygulanacağına dair. 

Bendierden on altı salma su alınarak katmalar hası
latıyla beraber Eğrikapu taksiminde tahminen seksen 
nihayet doksan lüle su mevcfid bulmacağı ve bu ci
hetle tahsisat-ı kadimeden yetmiş yetmiş beş lüle 
kadar noksan dimek olacağından bu ise irade-i karni
leye muvafık olmamağla muvakkaten idaresi tatlı 
suya münhasır olan hammamlarun kat'ıyla mevcfid 
olan ma-i mezkfirun hayrat ve müberrat ve mu'tena 
mahallde icra olmmak üzre karar virilrnişdüL 

[Derkenar] Gice sa'at beşde suyı temamıyla akup 
sa 'at on bir kararında yedi lülesini kapadup bir lülesi 
kalacakduL 
Y enikubbe derlinında ta 'yin: 
Lüle 
8 Aded 

[Der kenar] Gice sa' at beşde sularını al up sa' at on 
bir kararında hastahane içün iki lülesi ibka olmarak 
ma 'adası kapanacakduL 

Mezkfir Y enikubbe önünden Zal Paşa ta 'yinine ge
linceye kadar Eyyfib hıdmeti : 
Lüle 
1 5  Aded 

[Derkenar] Gice sa'at beşde suyını alup sa'at on bir 
kararında kanıilen kapanacakdur. 
Zal Paşa hıdmeti : 
Lüle 
3 Aded 

[Derkenar] Gice sa'at beşde suyını temamıyla alup 
sa 'at on birde kanıilen kapanacakduL 
Ayvansaray hıdmeti: :  
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Lüle 
3 Aded 

[Derkenar] Gice sa'at beşde sandık doldırılup tek
mil sularını alacaklardur gündüz sa 'at ikide sandık 
salma olup on lülesi kapanup on iki lülesi haliyle ca
ri olacakdur. 
Eğrikapu taksiminden Y edikulle ve Sarıgez hıdmet
lerine: 
Lüle 
Ad ed 
17  Y edikulle 
05 Sarıgüzel 
22 

[Derkenar] Gice sa'at sekizde sularını alup gündüz 
sa 'at ikide kapan up Camcı ve Mi 'mar çeşmeleri ve 
Köpribaşı ibka olınacakdur. 
Eğrikapu'dan Kırkçeşme taksimine kadar: 
Lüle 
35 Aded 

[Derkenar] Gice sa 'at sekizde sularını al up gündüz 
sa'at ikide kapanacağı ve bir lüle adet olarak ibka 0-
lınacakdur. 
Azablar hıdmeti: 
Lüle 
12  Aded 

[Derkenar] UsUl-i kadimi vechile sabah nemazın
dan çıkdukdan sonra sa'at on birde sandık doldırılup 
temarnıyla sularını al up ve gündüz sa 'at altıda salma 
olarak altı sa 'at su alacakları Saka çeşmesi içün iki 
lüle su olmacağı ve gice sa 'at üçde dört lüle daha a
çılarak altı lüleye baliğ olacağı. 
Kırkçeşme taksiminden Tahtakal 'a ve Yenicami ' ve 
Küçükpazar hıdmetleri : 
Lüle 
23 Aded 

[Derkenar] Tahtakal 'a hıdmeti misillü sabah nema
zından sonra ya'ni sa'at on birde sandık doldırılup 
suyını alacakdur ve bir lüle adet olarak suyı cari ola
cakdur gice sa 'at üçde iki lüleye baliğ olacakdur. 
Aksaray hıdmeti: 
Lüle 
7.5 Aded 

1 1 9 
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[Derkenar] Gice sa'at altıda suyını alacakdur gice 
sa'at ikide yarım lüle adet alacakdur. 
Ekşikara hıdmeti : 
Lüle 
3 Aded 

[Derkenar] Gice sa'at altıda ternam suyını alacak
dur fakat lağma su geldiği vakit Çukurçeşme içün 
bir lüle su alacakdur. 
Çukurçeşme hıdmeti : 
Lüle 
6 Aded 

[Der kenar] Bu dahi altıda suyını al up sa 'at ikide ya
rım lüle su alacakdur. 
İstanbul ağası hıdmeti : 
Lüle 
3 Aded 

[Derkenar] Bu dahi gice sa'at altıda ternam suyını 
alup sa'at ikide yarım lüle adet alacakdur. 
Nişancı hıdmeti: 
Lüle 
3 Aded 

[Derkenar] Bu dahi gice sa'at altıda suyını alup ve 
sa'at iki kararında yarım lüle adet alacakdur. 
Gedik Paşa hıdmeti : 
Lüle 
3 Aded 

[Derkenar] Bu dahi altıda suyını alup yarım lüle 
sa 'at ikide adet alacakdur. 
Dizdariyye hıdmeti : 
Lüle 
2 Aded 
[Derkenar] Sarayun dolablarına su virdükde bir sa
'at sonra münasib mikdar adetleri virilecek sandığı 
taban kondığı vakit sularını alacaklardur. 
Sultan Ahmed ve Nahlbend ve Ahı1rkapu hıdmetleri : 
Lüle 
Ade d 
3 
2 

Sultan Ahmed 
Nahlbend 

_,_4 __ Ahı1rkapu ve Arahacılar çeşmesi 
9 
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[Derkenar] Gice sa'at altıda ta'yinatları akacakdur. 
Aşağıana hıdroetinde ve harnınarn ve çeşme ve ko
nak ta 'yinatları: 
Lüle 
1 5  Aded 

Ayasofya taksiminden sandık dolıncaya kadar hiç 
bir mahalle su virilmeyeceği fakat Hace Paşa hıdroe
tine beş lüle su virilecekdür. 

Topkapu ve sandığa su geldükde bir sa'at sonra bir 
salma su virilüp ve Timurkapu hıdroetine iki virilüp 
taban konıldukda tekmil suyını alacakdur. 
Lüle 
Ad ed 
8 Topkapu 
6 Timur =---

14 

İshak Paşa hıdmeti: 
Lüle 
3 Aded 

Saray-ı cedid-i şahane dolabları: 
Lüle 
12  Aded 

2715212 Cendere boğazından Galata ve Tophane '
ye getirilecek su için yapılacak masrafa dair. 

[Der kenar] İş bu defterün esiimilerinde muharrer 
yedilik şimdiki rayice tatbikan beheri beşer yüz ve 
künkün beheri yiğirmi beşer guruşdan fürı1 'at-ı sili
resiyle açıkdan şöyle bir hisab olındukda gayr-i ez 
mesarif-i makine cem'an dört bin beş yüz nihayet 
beş bin kise akçe masrafla vücuda geleceği anlaşıl
mış olmağla şerh virildi. 

Cendere boğazından Galata ve Tophane canibierine 
icra olmmak üzre müceddeden celb ve tedarük olma
cak Başlı suyun tarik-ı tesviyesine dair tahmin kılı
nan pusılasıdır ki ber veeh-i atı zikr olınur. 

Fı 21  Şevval sene [ 1 2]80 ve fi 1 7  Mart sene [ 1 2]80 
[29 Mart 1 864] 

12 1  
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Kağıdhane'de ta 'lim mahallinden Cendere boğazı ca
nibinde Yalnızağaç karşusmda dereye müceddeden 
kuyu inşası : 
Tfilen Arzen Urnkan 
Hisab Hisab Hisab 
4 4 12  

Dere-i mezkı1run suymı mezkı1r kuyuya celb ve 
icrasiyçün müceddeden yarma ve delme lağm inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
90 2 8 

Zikr olman kuyunun zemininden i 'tibaren suyun 
tarik-ı cedide icrasiyçün vaz ' olmacak makinesi: 
Kadden 
His ab 
32 Arşun 

Makineye mahsus olan terazı1dan baş mesleğine va
rınca sekiz parmak kutrında borı ferşi :  
Tfilani 
His ab 
1 10 

Bo n 
60 Aded 

Baş meslekden Kağıdhane kasr-ı hümayı1nı kurbmda 
yatakbaşı mesleğine kadar yarma hendek ile yedi 
parmak künk ferş [ve] tesviyesi: 
Tfilani 
His ab 
4000 

Künki 
10000 Aded 
Yatak malıallerine ferş olmacak yedi parmak kutrın
da borı ferş ve tesviye olmacak mahalli: 
Tfilani 
His ab 
1000 

Bo n 
550 Aded 
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Tarik-ı mezkfirun çend mahallinde hasbe' l-mevzi ' 
delme lağm inşa olmacak mahalli: 
Tfilani 
His ab 
350 

Kasr-ı hümayun ittisalinden karşu tarafa güzar itdiri
lecek yatak mahalline ferş olmacak yedi parmak kut
rında borı mahalli: 
Tfilani 
His ab 
800 

Bo n 
440 Aded 

Yatakbaşı mesleğinden Humbarahane-i amire kışlası 
ittisalinde taksim mahalline kadar yedi parmak ferş 
olmacak künk mahalli: 
Tfilani 
Hi sa b 
5500 

Künki 
1 3750 Aded 

Tarik-ı mezkurun yatak mahalline ferş olmacak yedi 
parmak kutrında borı mahalli: 
Tfilani 
His ab 
800 

Bo n 
440 Aded 

Zikr olman Humbarahane taksiminden Tophane-i a
mireye gelinceye kadar ber veeh-i tahmin ferş olma
cak altı parmak künk mahalli: 
Tfilani 
His ab 
12500 

Künki 
3 1 250 Aded 

Cendere boğazından Galata ve Tophane-i amire ca
niblerine celb olmacak suyun mu 'ayenesi hususına 
dair şifahen müte 'allık buyurılan emr ü irade-i aliy-

1 23 
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ye-i cenab-ı nezaret-penahilerine bi' l-imtisal san 'a
tında mahir bulınan me'mı1rlar ile beraber bu def'a 
çakerleri azırnet iderek fi' l-hakika işbu Cendere bo
ğazı bir sulak mevkı ' olup ve merbı1tan takdim-i piş
gah-ı samileri kılınan tahmin pusılasında gösterilen 
mahalle müceddeden kuyu ve lağm inşa olmdığı hal
de mevsim-i sayfda dere sularıyla beraber on lüle 
kadar su hasıl olacağı me'mı11 ise de ancak mevkı '-i 
mezkı1r iktizasınca mezkı1r kuyunun zemini Kağıd
hane kasr-ı hümayı1nı ile HumharaMne-i amireye 
henüz cari olan tarik-ı mevcı1deden yiğirmi altı arşun 
alçakda bulınmış ve mezkı1r tarikun mefrı1ş olan eski 
birerlik ta 'bir olm ur künklerinün kutrı dar olup 
hey'et-i hazırasıyla mevcı1d olan üç dört lüle kendi 
suyı üzerine iki lüle suyun bile zamm ve ilavesine 
mütehamrnil olur olmaz derecede bulundığından 
mezkı1r künklerün tebdiliyle kutrı vasi ' ya 'ni yedi 
parmak künkler ferş olınsa dahi işbu tarik ile mat
lGb-ı all buyurılan Galata ve Tophane taraflarına su
yun icrası mümkin olamayacağından işbu Kağıdhane 
tarikınun altı arşun yükseğinden olarak yedi parmak 
künk ferşiyle müceddeden başkaca bir tarik inşasına 
muhtac bulınmış ve bu cihetle zikr olınan kuyudan 
inşa olmacak tarikun otuz iki arşun irtifa 'ı olacağın
dan makine vasıtasıyla icrası lazım geleceğine ve iş
bu otuz iki arşun irtifa 'ında vaz ' alınacak makineden 
yapılacak tarika salifü' l-beyan tahmin olınan on lüle 
suyı çıkarabileceği ve ne mikdar su çıkaracağı ve 
mesarif-i vakı 'ası ne kadara baliğ olacağı bu işe 
ma'lı1mat-ı karnilesi olanlardan tahkik buyurılınası 
başka fakat mezkı1r kuyunun ve kuyuya mahsus ola
rak yapılacak lağmun ve mahall-i mezkı1rdan Top
hane'ye kadar müceddeden ferş olmacak yedi par
mak künk ve yatak malıallerine işbu künk kutrında 
borılarun ve ica[bı] vechile inşa olmacak lağmlarun 
fürı1 'at-ı lazımesiyle beraber mesarif-i tesviyesi 
gayr-i ez-makine dört bin beş yüz nihayet beş bin ki
se kadar akçeye baliğ olacağı tahmin kılınmış ise de 
pek de sıhhate makrün olacağına ve bir de salifü'z
zikr müceddeden inşa olmacak tarikun hasbe' l-icab 
Tersane-i amire derı1nından güzar itdirilmesi lazım 
geleceğine mebni bunun ve makine-i mezkı1rdan ol 
mikdar suyun icra olınup olmmayacağı husı1slarıyla 
beraber tarik ve makine-i mezkı1run ne mikdar mas
rafla vücuda geleceği bilinmek ve ana göre icabına 
müsa'ade buyurılmak üzre evvel ernrde keyfiyyetün 
ba tezkire Nafi 'a nezaret-i eelllesine bildirilmesi mu-
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vafık-ı masıahatdan olmağla ol babda ve her halde 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 2 ı  Şevval sene [ ı ]280 ve fi ı 7 Mart sene [ ı ]280 
[29 Mart ı 864] 

27/53/1 Zencirli hizmetinden Rami ve Davud Paşa 
kışiaları ile Maltepe hastahanesine verilen suya ya
pılacak ilaveye dair. 

Rami ve Davfid Paşa kışla-i hümayfinlarıyla Maltepe 
hastahanesine Zencirli hıdroetinden mukaddema alı
nan suya mübarek selatin-i izam hazeratınun Halkalı 
sularından meclisce tertib olman sularun mikdar ve 
mahalleri. 

Fi 1 3  Saferü' l-hayr sene [ ı 2]83 [26 Haziran ı 866] 

[Derkenar] İşbu bir masura ma-i leziz Rami çiftliği 
civarında Çukurhan ta 'bir olm ur nam mahallde Sü
leymaniyye mesleğinden Bayezid'e icra alınacağı. 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
suyından: 
Masura 
ı Aded 

[Derkenar] işbu bir masura ma-i leziz diğerleriyle 
beraber Edirnekapusı haricinde tebe'a-i gayr-i müsli
me mezarlığı kurbında meslekden ifraz Fatih-i mü
şarun ileyh suyına icra alınacağı. 
Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretleri
nün suyından: 
Masura 
ı Aded 

[Derkenar] İşbu bir masura ma-i leziz Esbpazarı 
kemeri başında ku b beden mukaddema vaz ' olman 
ta'yin nezdine bir masura dahi vaz ' olmarak Fatih-i 
müşarun ileyhe icrası. 
Beğlik Halkalı ta 'bir olınur ma-i lezizinden: 
Masura 
ı Aded 

[Derkenar] İşbu yarım masura ma-i leziz mübadele 
suretiyle Bayezid suyından almakda oldukları beş 
masura sudan tenzil alınacağı. 

1 25 

27/53/la 

27/53/lb 
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Cennet-mekan Sultan Ahmed Han hazretlerinün su
yından: 
Masura 
0.5 Aded 

[Derkenar] İşbu yarım masura ma-i leziz Edirneka
pusı haricinde Sinan Paşa mesleğinden Köprili su
yından bi ' l-ifraz Bayezid'e icra alınacağı. 
Sadr-ı esbak merhum Köprilizade Mehmed Paşa 
hazretlerinün suyından: 
Masura 
0.5 Aded 

Yekı1n: 
Masura 
4 Aded 

2715312 Bayezid külliyesi suyolunun tamirat mas
rafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe sera
bu hazretlerinün cami '-i şerif ve imaret-i amire ve 
türbe-i şeriflerine cari ma-i leziz tarikı bu def'a keşf 
ü misaha olmarak vukü' bulacak mesarifini mübey
yin terkim kılınan defteridür. 

Fi 4 Receb sene [ 1 ]284 ve fi 1 9  Teşrin-i evvel sene 
[ 12]83 [3 1 Ekim 1 867] 

Bab-ı hazret-i seraskeri kurbında Kasr -ı şahane kar
şusında köşe başına inşa olmacak taksim mahallin
den henüz mevcı1d olan taksim mesleğine ve mes
lek-i mezkı1rdan cami ' -i şerif-i mezkı1run orta kapusı 
haricinde müceddeden inşa olmacak terazı1ya gelin
ceye değin hafr-ı hendek ile levazımat-ı mukteziy
yesi tekmil olarak üç üzerine kurşun borı ve ba 'zan 
mahalline dört üzerine kurşun borı ferş ve tesviyesi: 
Tı11ani 
His ab 
080 

140 

220 

Mezkı1r yapılacak taksimden henüz mevcı1d 
olan taksim mesleğine kadar 
Meslek-i mezkı1rdan cami ' -i şerif kapusı itti
salinde yapıla[ cak] terazı1ya kadar 

Üç üzerine kurşun bon mahalli: 
Tı1len 
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His ab 
120 

B on 
66 Aded 
1 80 Fı 
1 1 880 Guruş 

Dört üzerine borı mahalli : 
Tı11en 
His ab 
100 

B on 
55 Aded 
85 Fı 
4675 Guruş 

Cami '-i şerif-i mezkfir kapusı haricinde yapılacak ta
razfidan şadurvana kadar müceddeden beş üzerine 
kurşun borı ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
50 

B on 
28 Aded 
60 Fı 
1 680 Guruş 

Mukaddemki keşfine dahil olarak cami '-i şerif kapu
sına inşa olmacak terazfinun ber muceb-i keşf mesa
rifi : 
3609.5 Guruş 

Mezkfir terazfidan imaret-i mezkfire derfinında hazi
neye gelinceye değin müceddeden beş üzerine kur
şun borı ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
1 54 

B on 
85 Aded 
60 Fı 
[5 100] Guruş 

1 27 

27/53/2b 
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V e yine terazfi-yı mezkfirdan tür be-i şerif derlinında 
kain mermer taş tekneye kadar müceddeden altı üze
rine kurşun ferş ve tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
250 

Bo n 
1 38 Ade d 
55 Fı 
7590 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
220 
250 
470 
077 
547 
ı Fı 
547 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
(boş) Guruş 

Yekün: 
35434.5 Guruş 

1 1880 
04675 
03609.5 
01 680 
2 1 844.5 
05 1 00 
07590 
00547 
3508 1 .5 
03508 
38589.5 

Nakli yy esi 
Guruş 

27153/3 Topkapı sarayı ile Süleymaniye ve Bayezid 
külliyeZerine su ileten Halkalı suyolunun bozulan 
kısımlannın tamirat masrafına dair. 
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Saray-ı hümayı1n ve Süleymaniyye ve Bayezid-i Ve
li Hibe serahum hazeratınun cevami '-i şerif ve hay
rat-ı celile-i saireleriyle ahar mahallere cari Halkalı 
soyollarınun dahil-i sı1rda harab olan borı ve kün
kün26 mahallerinün zirde muharrer müfredatı vechile 
keşf ü misaha olmarak mesarif ve mikdarını mübey
yin terkım kılınan keşf-i evvel defteri. 

Müşarun ileyhimden Süleymaniyye tarikı : 

Altı parmak künklerinün tecdidi : 
Tı1lani 
His ab 
34 1 Edirnekapusı dahilinde Lökünci bostanı va

satında kain menzil pişgahından Karagümrük 
meydanı köşesinde yiğirmi bir numrolı bak
kal dükkanı önünde bulınan lağma kadar 

030 Fatih imareti derlinında 
:::...50"'---_.Fatih civarında Lağmcılar bazarında birinci 

meslekden kemer başında kain mesleğe ge
linceye kadar 

42 1 

Künki 
1 053 Aded 
17  Fı 
1790 1 Guruş 

Altı parmak künklerinün ta'rniri: 
Tı1lani 
His ab 
200 Edirnekapusı dahilinden Sulıkulle'ye mürür i

den tarikda kain kal 'a zirinde bulınan mes
lekden Lökünciler bestanındaki mesleğe ka
dar 

1 50 Karagümrük caddesinde yedi numrolı kahve 
dükkanı önünden Tahtaminare'ye gelinceye 
kadar 

200 Mezkı1r Tahtaminare'den Altay nam malıall
de kain yatakbaşı mesleğine kadar 

ı 00 Fatih meydanında karaolhane zahrında kain 
kulleden imaret pişgahında bulınan mesleğe 
kadar 

080 Lağmcılar pazarından birinci mesleğe gelin
ceye kadar 

26 künk 
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056 Mezkilr birinci meslekden Kemerbaşı mesle
ğine kadar 

170 
050 
1006 

Atpazarı kemeri üzeri 
Bozdoğan kemeri üzeri 

=8 __ Fı 
8048 Guruş 

Altı parmak künklerinün zebanelerine yedirme sarı
larak tecdidi : 
Tillanı 
His ab 
1 80 
030 
210  

Künki 

Atpazarı kemeri üzeri 
Bozdoğan kemeri üzeri 

525 Aded 
20 Fı 
10500 Guruş 

Lağm tahliyesi : 
Tillanı 
His ab 
60 Karagümrük'de yiğirrni bir nurnrolı bakkal 
dükkanı önünden ilerüde bulınan yedi nurnrolı kahve 
dükkanı önüne kadar 
5 Fı 
300 Guruş 

Timur borı ferşi: 
Tillanı 
His ab 
293 Yatakbaşı mesleğinden Talaş evi terazilsına 

kadar 
550 

507 
1 350 

Ta[la] ş evi teraziisından Fatih meydanında 
karaallıane zahrında kain kubbeye kadar 
Şehzade yatağı 

=2"'-"10� ___ Fı 
283500 Guruş 

Bozdoğan kemeri üzerinden nerdüban başına gelin
ceye kadar mefrilş olan bir üzerine harab kurşun bo
rılarınun diğer malıallden ihrac olmacak borılarun 
sağlarnlarından tecdidi : 
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TGlen 
His ab 
52 
50 Fi 
2600 Guruş 

Mermer taksim tekneleriyle zank taşı mesarifi : 
3900 Guruş 

Fesh olmacak kaldırımlarun tecdidi mesarifi: 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
200 2 Sulıkulle caddesinde kain meslekden 

Lökünciler bestanına kadar 
260 2 

200 2 

106 2 

292 2 

550 2 

1 30 2 

Terbi'an 
His ab 
3277 
ı Fi 
3277 Guruş 

Lökünciler bestanı pişgahında kain 
terazı1dan Karagümrük'de bakkal dük
kanı köşesine kadar 
Tahtaminare'de kain kapalı meslek-
den Altay nam mahallde vakı ' mesle
ğe kadar 
Lağmcılar pazarından Kemerbaşı 
mesleğine kadar 
Yatakbaşı mesleğinden Talaş evi tera-
zı1sına kadar 
Mezkı1r terazı1dan Fatih meydanında 
kain kubbeye kadar 
Cüce çeşmesi zokağı başından Boz
doğan kemerinün kubbesine kadar 

Mermer taşından Bozdoğan kemerinün lanba ma
halline vaz' olmacak kürsiler mesarifi: 
2 Aded 
350 Fi 
700 Guruş 

Yekı1n: 
330726 
.:::..3:::..:30"-'7'-"2,__ __ Nakliyye ve mesarif-i müteferrikası 
363798 
""'"04--'-'5""""'0"""0'""'0'---__ Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik 

kurşun balıası Kıyye 1 8000 Fi 2.5 

13 1  
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3 ı 8798 
�00"'"'0"""2"""'9--"8'-----__ Küsfirı tenzil 
3 ı 8500 

Müşarun ileyhimden Bayezid-i Veli tarikı : 

Altı parmak künk tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
298 Edirnekapusı'ndan Sulıkulle'ye murur iden 

tarikda kain kal 'a zirinde bulınan meslekden 
Hıristiyan mahallesinde vakı ' doksan dört 
nurnrolı hane pişgahında mesleğe kadar 

Künki 
745 Aded 
ı7  Fi 
1366527 Guruş 

Hendek fazlası: 
Cismen 
Hi sa b 
ı 788 
ı Fi 
ı 788 Guruş 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab Mezkı1r meslekden Hıristi

yan mahallesinde bulınan 
mesleğe kadar 

298 1 .5 4 

Altı parmak künklerinün zebane mahallerine yedir
me sarılarak tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
050 

38ı  
ıo4 
535 

Künki 

Karagümrük meydanında terazı1dan 
ebniyesi köşesine kadar 
Atpazarı kemeri üzeri 
Bozdoğan kemeri üzeri 

1337 Aded 

27 1 2665 

gümrük 
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20 Fı 
26740 Guruş 

Bir üzerine kurşun borılannun ihrac olmacak sağlam 
borılardan tecdidi: 
Tı1lani 
His ab 
200 

058 
dar 
258 

Lökünci bostanı terazı1sından Karagümrük 
meydanında bulınan terazı1ya kadar 
Mezkı1r terazı1dan Y eniçeşme terazı1sına ka-

50 Fı 
12900 Guruş 

Bir üzerine kurşun borılannun yarma hendek ile 
ta'miri: 
Tı1lani 
His ab 
276.5 Hıristiyan mahallesinde kain meslekden 

Lökünciler bostanı (silik) kadar 
077.5 Mezkı1r terazı1dan Karagümrük meydanında 

terazı1ya kadar 
150 Mezkı1r terazı1dan Yeniçeşme terazı1sına ka-
dar 
504 
15  Fı 
7560 Guruş 

Altı parmak künklerinün ta'miri : 
Tı1lani 
His ab 
25 1 

100 

1 30 

Karagümrüği ebniyesi köşesinden Lüleci 
Yekta zokağı 
Çörekci kapusı haricinde kain meslekden Fa
tih meydanındaki harik havzına kadar 
Fatih kurbında Valide mektebinden kemer 
başında kubbeye kadar 

100 Atpazarı kemeri üzeri 
050 Bozdoğan kemeri üzeri 
63 1 
8 Fı 
5048 Guruş 

Timur borı: 
Tı1lani 
His ab 

133 
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362 Değirmen zakağı derlinında vakı ' otuz bir 
nurnrolı menzil önünden ilerüde Bostan tera
zı1sına kadar 

247 Yeniçeşme'de kain terazGdan Çukur ipekci 
zakağında mesleğe kadar 

48 ı Şehzade yatağı 
1090 
2 ıO  Fi 
228900 Guruş 

Kemerbaşı kubbesinün mermerden etrat1arı geniş aç
malı lanbalı ve kurşunlı timur kined ile merbGt çat
ma tekne inşası: 
Tı1len Kadden 
Hisab Parmak 
ı 6 

Arzen 
Hi sa b 
o 

Parmak 
ı 8  

His ab 
ı 

Serneo 
750 Guruş 

Bozdoğan kemeri üzerine bir buçuk arşun boyında 
bir arşun arzında on parmak cisminde seng-i mer
merden inşa olmacak taksim teknesi mesarifi : 
500 Guruş 

Fesh olmacak tarik kaldırımlarınun tecdidi : 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
298 2 Sulıkulle caddesinde bulınan meslek-

276.5 2 

277.5 2 

200 2 

208 2 

100 2 

130 2 

362 2 

den Hıristiyan mahallesinde kain mes
leğe kadar 
Mezkı1r meslekden Lökünci bostanı ö
nünde kain terazı1ya kadar 
MezkGr terazGdan Karagümrük'de kain 
bakkala kadar 
Karagürnrüği ebniyesi köşesinden Lü
leci Yekta zakağında kain on nurnrolı 
hane kapusına kadar 
Bostan terazı1sından Yeniçeşme'ye ka
dar 
Çörekci kapusı haricinde bulınan mes
lekden harik havzına 

Valide mektebinden Atpazarı kemeri
ne kadar 
Değirmen zakağında vakı ' otuz bir 
nurnrolı menzil önünden Bostan tera-
zGsına kadar 
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247 2 

Terbi'an 
His ab 
4198 
ı Fi 
4198 Guruş 

Yekun: 
302049 

Y eniçeşme terazusından Çukur ipekci 
zakağında mesleğe kadar 

�03:o:..:0�2�0:...!4 ___ Nakliyye ve mesarif-i müteferrikası 
332253 
�03::::...7.c..::5::...:::0:..:eO ___ Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik 

kurşun bahası Kıyye 15000 Fi 2.5 
294753 
�00::::.:0�2:::::5:.::::3 ___ Küsurı tenzil 
294500 

Saray-ı hümayun tarikı: 

Altı parmak künklerinün zebanelerine yedirme sarı
larak tecdidi: 
Tfilani 
His ab 
400 

060 
460 

Künki 

Edirnekapusı haricinde mezarlık ilerüsinde 
kain yatakbaşı mesleğinün elli arşun berüsin
den hisar nezdinde ıskaraya kadar 
Atpazarı kemeri 

1 150 Aded 
20 Fi 
23000 Guruş 

Altı parmak künklerinün tecdidi : 
Tfilani 
His ab 
527 Edirnekapusı civarında Hıristiyan mahalle

sinde yetmiş dokuz numrolı hanenün bağçe
sinde kain lağm ağzından Karagümrük'de 
bakkal önüne kadar 

Künki 
1 3 19 Aded 
17  Fi 
22423 Guruş 

135 

27/53131 



1 36 VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Altı parmak künklerinün ta 'rniri : 
Tı1lani 
Hisab 
ı5o 

200 

Edirnekapusı'nda kal 'a  dibi rnesleğinden Hı
ristiyan mahallesinde yetmiş dokuz nurnrolı 
hane bağçesi[nde] bulınan lağrn ağzına kadar 
Karagümrük'de bakkal dükkanı önünde bulı
nan lağrn ağzından Çörekci kapusına gelince
ye kadar ca be ca hacalar küşadıyla ta 'rnir 

350 
8 Fı 
2800 Guruş 

Tirnur borı: 
Atpazarı kernerinün nerdüban başı zirinden Bozdo
ğan kemeri lambasma kadar: 
Tı1lani 
His ab 
437.5 
2 ıO Fı 
9 ı 875 Guruş 

Kaldırım tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
527 ı 8 Parmak 
50 

Terbi'an 
His ab 
ı ı55 .5 
ı Fı 
ı ı55 .5 Guruş 

Yekı1n: 
ı4ı253.5 

Arz en 
His ab 
2 
2 

�o"""""ı4-'--'ı'-"'2'-"'5-=--. __ Nakliyye ve rnesarif-i rnüteferrikası 
ı55378.5 
�o"""""ı 7!..-"5"-"0'""0 ___ İhrac olmacak atik kurşun borı balıası 

Kıyye 7000 Fı 2.5 
ı 37878.5 
32878.5 İbrahim Usta'nun ta'ahhüdine nazaran ="'-'-":..:..=....--

tenzil kılınan 
105000 

Süleyrnaniyye ve Bayezid ve Saray-ı hürnayı1na cari 
Halkalı suyollarınun dahil-i sı1rda kain Edirnekapu-
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sı'ndan Bozdoğan kemerine kadar balada müfredatı 
gösterildiği vechile ta 'mir ü tecdide muhtac bulınan 
mahaller tarik-ı mezkfır ustalarınun irae ve ifadeleri 
mfıcebince bu def'a ma 'rifet-i acizanemüzle bi'l
misaha his ab olındukda ta 'mirat -ı mezkfıre yalnız 
yedi yük otuz sekiz bin seksen altı guruş mesarifle 
vücuda geleceği keşf ve tahmin kılınmış olmağla ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

Fı 29 Zi' l-ka'de sene [ 12]89 [29 Ocak 1 873] 

Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri
nün Şehzade yatağında ve Bozdoğan kemeri üzre ta
rikı mesarifi : 
Üç üzerine borı tecdidi: 
Tfılen 
His ab 
1 50 

B on 
82 Aded 
125 Fı 
10250 Guruş 

Mevcfıd borılannun ta 'mi ri: 
Tfılen 
His ab 
100 
12 Fı 
1200 Guruş 

Altı pulluk künklerinün tecdidi : 
Tfılen 
His ab 
700 
Künki 
250 Ade d 
8 Fı 
2000 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1 345 Guruş 

Yekfın: 
14795 
03 125 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atık kurşun 

bahası Kıyye 1 250 Fı 2.5 
1 1 670 Guruş 
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Cennet-mekan Sultan Ahmed Han hazretlerinün ca
mi ' -i şerif ve hayrat-ı celile-i saireleriyle Ayasafya-i 
kebir cami '-i şerifine müştereken cari olan ma-i lezi
zün Esbpazarı kemeri üzerinde tarikı mesarifi : 
Eski birerlik künklerinün ta'mir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli : 
Tı11en 
His ab 
300 

Künki 
750 Aded 
9 Fı 
6750 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tı11en 
Hi sa b 
100 
4 Fı 
400 Guruş 

Nakliyyesi: 
7 ı 5  Guruş 

Yekün: 
7865 
35 
7830 

Küsurı tenzil 
Guruş 

Yekün: 
738086 Guruş 

Cennet-mekan Sultan Süleyman ve Bayezid-i Veli 
Han hazeratınun cevami '-i şerif e ve imaret-i amire 
ve hayrat-ı saire-i celilelerine cari Halkalı sularınun 
haric-i surda bulınan mecralarınun ber muceb-i karar 
ta' miratın un evvel balıara ta 'likıyla şimdilik dahil-i 
surda bulınan yatak mahallerindeki kurşun borıları
nun yirine timur borı vaz'ı  ve düz mahallerde bulı
nan künklerinün ta 'miri ile bu bab da vukü' bulacak 
mesarifatun mezkur suya mutasarrıf olanlara ba'de
hu taksimi ve ta'mirat-ı mezkurenün emaneten icrası 
canib-i emanet-penalıllerinden bi' l-istizan ol suretle 
hernan iktizasınun İcrasına mübaşeretle beraber bir 
tarafdan dahi keşf-i evvel defterinün seri'an tanzim 
ve tisyarı hususı fi ı ı Şevval sene [ 12]89 tarihiyle 
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müverrah şeref-varid olup havale buyurılan bir kıt 'a 
tezkire-i samiye-i hazret-i vekalet-penahide emr ü 
ferman buyurılmış ve işbu Süleymaniyye ve Bayezid 
yollarıyla müte'ahhidi İbrahim Usta ma 'rifetiyle tes
viyesi mukteza-yı irade-i seniyyeden olup Beğlik 
Halkalı ta 'bir olınur Saray-ı cedid-i şahane suyolları 
mesarifi olan bir yük beş bin guruş birleşdirilerek 
ber mikeb-i irade-i seniyye Hendesehane'den me' 
mür Şemsi Efendi ve  Muhasebe'den Eşref Efendi ve 
Su meclisi a 'zasından Laleli serbölüği Ömer Ağa ve 
Aksaray suyolcısı Ahmed Usta ta'yin olmarak ber 
müceb-i irade-i aliyye Esbpazarı kemerinden bed' ü 
mübaşeret alınarak Bozdoğan kemeri nihayetine ka
dar künklerinün ta 'mir ü tecdidiyle beraber Gazha
ne-i amireden alınan üç yüz ve Kağıdhane'den getü
rilen yüz yiğirmi aded ki cem'an dört yüz yiğirmi 
aded timur borınun otuz yedi adedi mevcüd olup 
ma 'adası zikr olman Beğlik ve Süleymaniyye ve Ba
yezid yollarına ferş ve tesviye olınmış ve bu sırada 
mezkür yollarun Edirnekapusı'ndan Bozdoğan ke
meri nihayetine ve ba 'zan Irgadpazarı'na kadar me' 
müran-ı müma ileyhim ma'rifetleriyle keşf ü misaha 
itdirilerek ol babda tanzim olman keşf-i evvel defte
rinün esamileri zirlerine şimdiki rayicine tatbikan 
meclisce vaz '-ı fiat olmarak hisab olındukda müşa
run ileyh Sultan Süleyman Han hazretleri soyolları
nun yapılacak mahaller mesarifi gayr-i ez atik kur
şun baha ve küsür üç yük on sekiz bin beş yüz ve 
müşarun ileyh Sultan Bayezid-i Veli hazretleri yolla
rınun künk yapılacak mahaller mesarifi gayr-i ez atik 
kurşun baba ve küsür iki yük doksan dört bin beş 
yüz ve saray-ı müşarun ileyh yollarınun kezalik da
hil-i sürda yapılacak mahaller mesarifi keşf-i sabıkı 
vechile gayr-i ez tenzilat bir yük beş bin ve cennet
mekan Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinün Şeh
zade yatağında ziyade harab olan borılannun tecdidi 
mesarifi gayr-i ez atik kurşun baha on bir bin altı 
yüz yetmiş ve cennet-mekan Sultan Ahmed ve Aya
safya-i kebir cevami '-i şe[rif]lerinün Esbpazarı ke
meri üzerinde harab olmış künklerinün tecdidi mesa
rifi yedi bin sekiz yüz otuz guruş ki cem'an yedi yük 
otuz yedi bin beş yüz guruşa baliğ olacağı tahmin kı
lınmış ve meblağ-ı mesarif-i mezkür cari olan ma
hallerün idarelerine göre hisse i ' tibarıyla bi ' t-taksim 
merbütan takdim kılınan bir kıt 'a  hulasa defteri natık 
oldığı üzre iki yük on sekiz bin beş yüz guruşı deva
ir-i miriyyeye cari ma-i leziz içün Maliyye hazine-i 
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celilesiyle devair-i saireden ve iki yük on bir bin beş 
yüz seksen iki buçuk guruşı vakfıarına cari ma-i le
ziz içün Evkaf-ı hümayun hazinesinden ve üç yük 
yedi bin dört yüz on yedi buçuk guruşı dahi aslıab-ı 
emlake cari ma-i leziz içün su ashabı zevat-ı kirarn 
hazeriltı canibinden i ' tası lazım geleceği ve turuk-ı 
mezkurun henüz yapılan mahalleri me' muran-ı mu
ma ileyhim ma'rifetleriyle bi' l-keşf üç yük elli beş 
bin üç yüz kırk beş guruşa baliğ olacağı anlaşılmış 
ve bu takdirce turuk-ı mezkur tahte' l-arz olup ve 
gazhane-i mezkureden alınan timur borılarun keşf-i 
mezkur defterinün esamisi balasında sürhle gösteril
diği vechile ta 'vizan alınup mukabilinde celb ve mu
'ayene olmacak borılarun gayr-i ez i 'maliyye şimdi
ki rayicine tatbikan beher kıyyesine vaz ' olman yüz 
pare fiatını ilerüde tecavüz ider ise keşf-i sanisinde 
ana göre vaz '-ı fiat olmması lazım geleceği ve bu ci
hetle mesarif-i merktime tahmin dimek olup mesarif
i hakikıyyesi keşf-i sanisinde tebeyyün ideceğinden 
bu suretle devair-i mezkure ve Evkaf-ı hümayun ve 
aslıab-ı emlake aid olan mesarifatun sülüsanı peşi
nen ve sülüsi dahi keşf-i sanisinün mikdarına naza
ran i 'tası lazım geleceği ve mezkur yollarun yapılan 
mahallerinün mesarifi olan meblağ-ı mezbur üç yük 
elli beş bin şu kadar guruşun ber mikeb-i irade-i a
liyye ta'vizan emanet-i behiyyeleri veznesinden ahz 
ve ifa alınmış ve olınmakda bulınmış ve girüye ka
lan mahallerün ta 'rnir ü tesviyesi dahi ehemm ü el
zem idüğinden bir an evvel yapılmak üzre dahil-i 
keşf olup mahall-i saireye vaz ' alınacak timur borı
larun henüz mevcud olmadığından ihrac alınan atik 
kurşun borılarun elden çıkarılmamak üzre yatağı ha
fifce bulınan timur borı malıallerine müceddeden 
kurşun borı i 'mali yle tesviyesi ve keşfleri mucebince 
künklerinün ta'mir ü tecdidine haylice akçenün lüzu
mı olacağından salifü' l-beyan aslıab-ı emlak hissele
riyçün emanet-i celileleri muhasebesinden başka 
başka matbu ' zimmet pusılaları tahrir olmmak ve 
Evkaf-ı hümayun ve devair-i aliyye hisselerinün su
ret-i tesviyesiyle ahz olmacak mebaliğün emanet-i 
celileleri veznesine i 'ta ve teslim olmmak ve ta 'mi
rat-ı mezkurenün ol mikdar masrafla emaneten tesvi
yesi re'y-i aliye menut ve mütevakkıf mevaddan ol
mağla ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 
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Fi 21  Muharrem sene [ 1 ]290 ve fi 8 Mart sene 
[ 1 ]289 [20 Mart 1 873] 

27/56/1 Humbamhane suyolunun tamirat masra
fına dair. 

Humbarahane-i amire suyollarınun müte'ahhidi Hacı 
Reşid Efendi ma'rifetiyle ta'mir ü tecdid olman ma
hallerinün mikdarını mübeyyin defteridür. 

Kağıdhane karyesi civarında Kızlarağası çayırı nam 
mahallde mefrfiş olan eski birerlik künklerinün ta'
mir ü tecdidi: 
Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
23 

Künki 
58 Ade d 
12 Fi 
696 Guruş 

Devr mahallin ün ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
20 
4 Fi 
80 Guruş 

Yatak mahallinün yedirme ile ta 'mir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
35 
6 Fi 
210  Guruş 

Zikr olman Kağıdhane karyesi derfinında iki üzerine 
kurşun borılannun yarma hendek ile ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
1 0  
25 Fi 
250 Guruş 
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Mahall-i mezkfirda lağm derfinında mefrfiş olan eski 
birerlik künklerinün lökün ve yedirme ile ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
20 
6 Fı 
120 Guruş 

Mahall-i mezkfir civarında Şa'ban Ağa'nun bağı tah
tında yatak mahallinde mefrfiş eski birerlik künkleri
nün yarma hendek ile ta 'mir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli : 
Tfilen 
His ab 
27 

Künki 
68 Aded 
12 Fı 
8 1 6  Guruş 

Ta'mir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
30 
4 Fı 
120 Guruş 

Kağıdhane kasr-ı şahanesi karşusında yatak mahal
linde mefrfiş iki üzerine kurşun borılannun yedirme 
sarılarak ta 'ınlri : 
Tfilen 
His ab 
10.5 

2.5 Fı 
262.5 Guruş 

Bağçe derfinıyla Çağlayan derfinında iki üzerine kur
şun borılannun ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
24 
10  Fı 
240 Guruş 
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Çağlayanlar karşusında baş meslek önünde eski bi
rerlik künklerinün ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
1 8  
4 Fi 
72 Guruş 

Atik furun zahrında eski birerlik künklerinün yarma 
hendek ta'miriyle ziyade harabınun tecdidi : 
Ta 'mir mahalli :  
Tfilen 
His ab 
20 
4 Fi 
80 Guruş 

Künk tecdidi: 
Kıta'at 
8 Aded 
12  Fi 
96 Guruş 

Furun-ı mezkfir ilerüsinde meslekden Mirahur kasr-ı 
şahanesine varıncaya kadar eski birerlik künklerinün 
ca be ca top çekme ta' mi ri : 
Tfilen 
His ab 
20 
4 Fi 
80 Guruş 

Mirahur kasr-ı şahanesi zahrında Nahlbend deresin
de iki üzerine kurşun borılannun yarma hendek ile 
ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
1 9  
10  Fi 
1 90 Guruş 

Mu 'ayene içün baca küşadı: 
Tfilen 
His ab 
1 O Arşun 6 Parmak 
=2 __ Fi 
20 Guruş 
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Ca be ca künklerinün hendek hafriyyesi : 
TGlen 
His ab 
37 
3 Fi 
l l l  Guruş 

iki üzerine borılannun ca be ca ta'miri : 
TGlen 
His ab 
25 
6 Fi 
150 Guruş 

Altı aded mesleklerin ün ta 'rniri : 
S emen 
60 Guruş 

Bir aded ıskara lağrnları : 
S emen 
70 Guruş 

Nakliyye ve harnrnaliyyesi: 
372.5 Guruş 

Yekün: 
4096 
0600 Münakasasından tenzili icab iden 
3496 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre müte'ahhid-i muma i
leyh ma'rifetiyle ta'mir ü tecdid olman mahallerün 
cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez hisse-i münaka
sa üç bin dört yüz doksan altı guruşa baliğ olrnış ve 
müte'ahhid-i mı1ma ileyhün bu maküle işlerde bulın
madığından ara-yı ( . . .  ) hitam-ı tesviyesine muvaffak 
olamayacağı reviş-i halinden müsteban olmış idüğin
den kusur mahallerinün yine müte'ahhid-i mGma i
leyhün nezaret-i ta'ahhüdiyyesi tahtında olarak keşf 
ve münakasası vechile icab iden malıallden ta 'yin 
buyurılacak me'mGr nezareti ve suyolcısı usta ma'ri
fetiyle ta'rnir ü tesviyesi münasib-i mutala'a-i aciza
nemüz olrnış ise de bu vechile tesviyesi mütevakkıf-ı 
re'y-i alileri olmağla ol babda ernr ü ferman hazret-i 
men lehü'l-ernründür. 
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Fi 1 Cemaziye' l-evvel sene [ 1 2]89 ve fi 25 Haziran 
sene [ 1 2]88 [7 Temmuz 1 872] 

2715612 Kasımpaşa 'daki Hacı Avram Kalfa çeşme
si suyolunun tamirat masrafına dair. 

Hacı A vram Kalfa'nun kasaba-i Kasım Paşa'da kain 
harik mahallinde yapmış aldığı cedld çeşmenün fü
rfi 'at-ı sairesine dahil olan yalnız suyolınun keşf-i 
evvel mesarifi. 
Beş üzerine kurşun bon: 
Kıta'at 
40 Aded 
60 Fi 
2400 Guruş 

Müte'allık buyunlan ernr ü irade-i aliyye-i cenab-ı 
emanet-penahllerine bi' l-im[ti]sal mahall-i mezkfira 
me'mfir-ı mahsusa irsaliyle bi ' l-mu'ayene yapıldığı 
vechile kaleme alınarak vukü' bulan mesarifi : 
Beş üzerine kurşun bon: 
Tfilen 
His ab 
56 

B on 
3 1  Aded 
60 Fi 
1 860 Guruş 

Dirsek ve savak mahalline Frenk bonsı: 
Tfilen 
His ab 
8 
2.5 Kıyye Beher zira 'ı 
20 Kıyye 
�6 __ Fi Yirine vaz'ıyye mesarifiyle beraber 
120 Guruş 

Lamba mahalline vaz ' olınup sirkat alınarak bu ker
re tekrar vaz' ve tesviye olman beş üzerine kurşun 
bo n:  
3 Aded 
60 Fi 
1 80 Guruş 
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2400 Bend-i evvelde muharrer keşf-i evvel mesari
fi 

2 1 60 Bend-i sanide muharrer keşf-i sani mesarifi 
0240 Guruş 

Mahall-i mezkOrda türbe-i şerif-i saire masiaklarınun 
suyolı ta 'mirine Cami ' -i kebir imaını Hacı Zihni E
fendi ma 'rifetiyle beş yüz guruş sarf kılındığı tasdik 
kılınmış ve bu cihetle keşfiyle sanisi bi ' l-muvazene 
iki yüz altmış guruş keşfinden ziyade sarf-ı akçe kı
lındığı ve bu cihetle işbu suyolınun merktim kal
fanun keşfine dahil olmayarak mezkOr çeşmenün te
razOsı önünde bakkal dükkanı ve furunı tahtında ka
larak yiğirmi sekiz arşun kurşun bon mahalli bozul
mış ve bunun tesviyesi mesarifinün ne tarafdan la
zım geleceği mahall-i mezkOrun me'mOrından sı1al 
olmması iktiza ideceği şerh virildi. 

Fı 9 Safer sene [ 12]89 ve fi 5 Nisan sene [ 12]88 [ 1  7 
Nisan 1 872] 

2715613 Topkapı 'daki Gazi Ahmed Paşa camii su
yolunun tamirat masrafına dair. 

DerOn-ı arz-ı halde muharrer aslıab-ı hayratdan mer
hum Gazi Ahmed Paşa'nun Topkapusı'nda bina ve 
ihyasına muvaffak oldukları cami '-i şerifi şadurvanı
na cari ma-i leziz tarikınun keşf ü mu 'ayenesiyçün 
meclis-i acizanemüzden Aksaray suyolcısı Ahmed 
Usta ve ÇavOş-ı rah-ı abi Yusuf Halife irsaliyle ca
mi '-i şerif kayyımbaşısı ve müezzini ve mahalle 
muhtarları hazır oldukları halde bi ' l-mu ' ayene keşf 
ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Fı l l  Şa'ban sene [ 1 2]89 [ 14  Ekim 1872] 

Bi't-tab ' ta'rnir ü tecdide muhtac olan mahaller me
sarifi :  

Tarik-ı mezkOrun mahall-i müfrezi haric-i sOrda 
hendek derOnında mefrOş altı üzerine kurşun borılan 
harab olup tecdide muhtac bulınmış aldığından atik 
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borılannun feshiyle levazımat-ı mukteziyyesi tekmil 
olarak kadimi vechile borılannun yarma hendek ile 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
30 

Bo n 
1 7  Ade d 
55 Fi 
935 Guruş 

Hisar tahtında lağm derlinında mefrfiş altı üzerine 
kurşun borılannun ziyade harabınun tecdidiyle ma
'ada mahallerinün ta'miri : 
Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
50 

Bo n 
27.5 Aded 
50 Fi 
1 375 Guruş 

Ta 'rnir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
50 
4 Fi 
200 Guruş 

Lağm ağzından türbe-i şerif önüne gelinceye kadar 
mefrfiş altı üzerine kurşun borılannun yarma hendek 
ile ta 'miri: 

Tfilen 
His ab 
4 1  
4 Fi 
1 64 Guruş 

Cami '-i şerif ittisalinde meslekden türbe-i şerife ge
linceye kadar mefrfiş altı üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
22 

147 



148 VAKlF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

27/56/3b 

Bo n 
12  Aded 
55 Fı 
660 Guruş 

Chni'-i şerif derlinında şadurvandan halalara mah
sus hazineye gelinceye kadar mefrfiş harab olrruş altı 
üzerine borılannun yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
62 

Bo n 
34 Aded 
55 Fı 
1 870 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
125 
ı Fı 
125 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
533 Guruş 

Yekfin: 
5862 
027 1 

559 1 

Ber veeh-i tahmin ihrac alınacak atik kurşun 
balıası Kıyye 1 35 .5 Fı 2 
Guruş 

Tramvay hattınun tesviyesinden dolayı derlinında 
kalrruş olan mahaller mesarifi: 

Çukurçeşme karşusında vakı ' türbe-i şerif önünden 
mesleğe gelinceye kadar üç arşun umkında hendek 
derlinında mefrfiş altı üzerine kurşun borılannun 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
84 

Bo n 
46 Ad ed 
55 Fı 
2530 Guruş 
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Nakliyye ve hammaliyyesi : 
253 Guruş 

Yekün: 
2783 Guruş 

Yekün: 
8374 Guruş 
Evkaf-ı hümayi'ın hazinesinden i ' tası lazım gelen 
mesarifi : 
559 ı Guruş 

Tramvay kumpanyası tarafından i ' tası icab iden me
sarifi : 
2783 Guruş 

işbu keşf-i evvel defteri natık oldığı üzre tarik-ı 
mezki'ırun cem 'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik 
kurşun sekiz bin üç yüz yetmiş dört guruşa baliğ 
olup bunun beş bin beş yüz doksan bir guruşı bi' t
tab ' ta 'mir ü tecdide muhtac olan malıall er mesarifi 
olup Evkaf-ı hümayfin hazinesinden ve iki bin yedi 
yüz seksen üç guruşı dahi tramvay hattınun tesviye
sinden dolayı oldığından mezkfir tramvay şirketi 
tarafından i 'tası lazım geleceği anlaşılmış olmağla ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı ı ı Şa'ban sene [ ı 2]89 [ ı 4  Ekim ı 872] 

27/5711 Topkapı 'daki Gazi Ahmed Paşa camii su
yolunun tamirat masrafına dair. 

Der[fin-ı] arz-ı halde muharrer Vezir-i a'zam-ı esbak 
müteveffa Gazi Ahmed Paşa'nun Topkapu'da bina ve 
ihyasına muvaffak oldukları cami '-i şerifi şacturvanı
na cari ma-i leziz tarikinun keşf ü mu 'ayenesiyçün 
meclis-i acizanemüzden Eyyi'ıb serbölüği Mustafa 
Ağa ve Aksaray suyolcısı Ahmed Usta ve Çavfiş-ı 
ralı-ı abi Ali Halife irsaliyle suyolcıları Hüseyin ve 
Ahmed nam kirnesneler hazır oldukları halde bi 'l
mu 'ayene keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesa
rifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteri
dür. 
Topcılar civannda Ali Beğ'ün tarlası derilmnda mef
rfiş altı pulluk künklerinün harab olmış oldığından 
mezki'ır künkleri yarma hendek ile ta 'nıiri: 
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TGlen 
His ab 
4 
4 Fi 
16  Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Maltepe caddesinde kezalik altı pulluk künklerinün 
yarma hendek ile ta 'miri : 
TGlen 
His ab 
24 
4 Fi 
96 Guruş 

Murteza'nun bağında vakı ' kezalik altı pulluk künk
lerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Tillen 
His ab 
12  
4 Fi 
48 Guruş 

Hasan Ağa'nun bağında kain mevcild bir aded mes
leğün üzeri açık aldığından bir buçuk arşun çamça
rşil meslek-i mezkilrun üzerine taş kapak vaz 'ı mesa
rifi :  
S emen 
100 Guruş 

Kabristan derilmndan tarik-ı caddeye gelinceye ka
dar mevcild lağmınun derilm kum ve çamur ile 
memlil aldığından teraküm iden çarnunnun tahliye
siyle lağm-ı mezkilr derilmnda mefrilş altı pulluk 
künklerinün ziyade harabınun tecdidiyle ma'ada ma
hallerinün ta'miri : 
Lağm tahliyesi : 
Tillen 
His ab 
2 1 6  
:::..5 __ Fi 
1080 Guruş 

Künk tecdidi : 
TGlen 
His ab 
60 
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Künki 
150 Aded 
7 Fı 
1050 Guruş 

Künk ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
156 
3 Fı 
468 Guruş 

Tarik-ı caddeden Topkapusı nezdinde lağm ağzına 
kadar lağm derCinında mefrfiş altı pulluk künklerinün 
ta'rniriyle ve ba'zan tecdidi : 
Ta 'rnir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
1 00 
3 Fı 
300 Guruş 

Tecdid mahalli: 
Tfilen 
Hi sa b 
56 

Künki 
140 Aded 
7 Fı 
980 Guruş 

Hendek derCinında mefrfiş altı üzerine kurşun borıla
rı ziyade harab olup tecdide muhtac aldığından atik 
borılan fesh birle levazımat-ı mukteziyyesi tekmil o
lınarak kadimi vechile barılarınun yarma hendek ile 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
30 

B on 
1 6.5 Ad ed 
55 Fı 
905 Guruş 
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Kal 'a tahtından dahil-i sfirda vakı ' kassab dükkanı ö
nüne gelinceye kadar lağm derlinında mefrfiş altı ü
zerine kurşun borılannun ziyade harabınun tecd1-
diyle ma'ada mahallerinün ta'miri : 
Tecdid mahalli : 
Tfilen 
Hisab 
20 

B on 
l l  Aded 
50 Fı 
550 Guruş 

Ta'ınlr mahalli : 
Tfilen 
His ab 
148 
5 Fı 
740 Guruş 

Müşarun ileyh Ahmed Paşa hazretlerinün cami '-i 
şerifi derlinında vakı ' şadurvandan halalara varınca
ya kadar mefrfiş yedi üzerine kurşun borılannun ha
rab aldığından atık borılan fesh olmarak kadimi üzre 
borılannun yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
50 

B on 
27 .5 Aded 
50 Fı 
1 375 Guruş 

Şadurvan-ı mezkfirun derurunun ba 'zı mahalleri fer
sfide olup su tutmadığından derzleriyle ve ba'zan lö
kün ile tesviyesi mesarifi: 
S emen 
150 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
785.5 Guruş 

Yekfin: 
8643 .5 
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0165 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atık kurşun 
balıası Kıyye 82.5 Fı 2 
8478.5 Guruş 

Ber manttık-ı derkenar tarik-ı mezkfırun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Eyyfıb serbö
lüği Mustafa Ağa ve Aksaray suyolcısı Ahmed Usta 
ve Çavfış-ı rah-ı abi Ali Halife irsaliyle suyolcıları 
Hüseyin ve Ahmed ustalar hazır oldukları halde bi ' l
mu 'ayene tarik-ı mezkfırun mahall-i müfrezi haric-i 
sfırda Topcılar civarında Çayırağzı nam mahallde 
Süleymaniyye suyı kubbesinden olup kubbe-i mez
kfirdan dahil-i sfirda müşarun ileyh Ahmed Paşa 
hazrederin ün cami ' -i şerifi şadurvanına gelinceye 
değin ta' miratma (?) üç bin yüz bu kadar arşun me
safede n ibaret olup bunun temamıyla tecdidiyle 
muhtac oldığı anlaşılmış ise de mesanf-i külliyyeye 
mütevakkıf idüğinden vakt ü hale göre en ehemm ü 
elzem olup eşedd-i lüzfım görinen mahalleri kaleme 
alınarak tanzim kılınan merbfıt bir kıt 'a  keşf-i evvel 
defterinde muharrer esamileri zirlerine rayic-i vakt ü 
hale tatbikan meclisce vaz '-ı fiat olınarak hisab olın
dukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik kur
şun baha sekiz bin dört yüz yetmiş sekiz buçuk guru
şa baliğ olacağı tahmin kılınmış olmağla ber mficeb
i keşf iktizasınun icrası babında emr ü ferman haz
ret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 1 5  S sene [ 1 ]290 [ 1 3  Nisan 1 873] 

Ber manttık-ı müzekkire Mesarifat-ı umfimiyye mu
hasebesinden melffif müzekkire ile vakı ' olan sual 
mutala'a-i çakeranemüz olmışdur ancak Bab-ı ali ve 
devair-i saireye cari Halkalı suyınun haric ve dahil-i 
sfirda muhtac-ı ta 'rnlr bulınan yollarınun ber mficeb
i keşf mesarifi olan yüz beş bin guruşdan canib-i rnl
riye aid olan altmış üç bin guruşun i ' tası lazım gelen 
mahallerinün mukaseme defterinde muharrer oldığı 
vechile tanzim kılınan bir kıt 'a  pusılası leffen takdim 
kılınmış ve bunun kangı malıallden virilmesi lazım 
geleceği hazinece bilinecek mevaddan oldığı gibi fi 
1 5  Şa'ban sene [ 12] 88 tarihiyle emanet-i celilelerine 
hitaben şeref-varid olup havale buyurılan ferman-ı 
aliye nazaran Saray-ı hümayfin ve Hazine-i hassa ve 
Bab-ı ali ve Bab-ı seraskeri ve Habshane-i umumi 
sair ba 'zı mahallere cari Halkalı su yın un haric ve 
dahil-i sfirda muhtac-ı ta'mir olan yollarınun keşf ve 
mürrakasası mficebince mesarifi bulınan meblağ-ı 
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mezbı1r bir yük beş bin guruşun otuz bin guruş Ha
zine-i hassa ve on üç bin beş yüz guruş Maliyye ve 
on dokuz bin guruş Nizamiyye ve yiğirmi bir bin 
guruşı Evkaf-ı hümayı1n hazine-i eellleleri canibin
den ve yiğirmi bir bin guruşı dahi su ashabı tarafın
dan i ' ta olmmak ve müte 'ahhidi İbrahim Usta 
ma' rifetiyle hernan ta 'mirine mübaşeret olmması 
mukteza-yı irade-i seniyyeden bulındığı ferman-ı all
i mezkı1rdan müsteban olmış ve devair-i aliyye his
seleriyçün canib-i emanet-penalıllerinden yazılan 
tezkire üzerine Maliyye hazine-i eelllesine aid olan 
on üç bin guruşı mahsı1b olmmak i.izre üç bin beş 
yüz guruşun bir kıt 'a sureti taraf-ı çakeriye havale 0-
lınmış ise de meblağ-ı mezbı1r ile hiç bir iş görileme
yeceğinden henüz bir akçe almamış ve suret-i mez
kı1run vürı1dından evvelce cennet-mekan Sultan Sü
leyman ve Sultan Bayez!d-i Vell Han hazretlerinün 
cevami '-i şerif ve imaret-i amire ve hayrat-ı eellle-i 
saireleriyle ekser devair-i ınlriye ve konaklara cari 
ma-i lezizün haric ve dahil-i sı1rda ana tarikiarı ve 
katmalarınun mecraları külliyyen harab ve mu 'atta! 
derecesine gelmiş idüğinden cevami '-i şerif ve ima
ret-i amire hademeleri ahall ve su ashabı tarafından 
mahall-i allyi ta'c1z ü tasdi' itmeleri üzerine canib-i 
emanet-penalıllerinden bi' l-istizan fi l l  Şevval sene 
[ 12]89 tarihiyle şeref-varid olup havale buyurılan bir 
kıt 'a tezkire-i samiye-i hazret-i vekalet-penahide 
zikr olınan Saray-ı hümayı1n yolıyla Süleymaniyye 
ve Bayezid yollarınun haric-i sı1rda olan mahalleri
nün evvel balıara ta'llkıyla dahil-i sı1rda bulınan ma
hallerinün hernan ta 'mir ü tesviyesi ve bir tarafdan 
keşf-i evvel defterinün tanzim ve takdimi ve me
sarif-i vakı 'asınun cari olan mahallere hisse tefriki 
ernr ü ferman buyurılmış ve ber ınıleeb-i irade-i aliy
ye zikr olınan Saray-ı hümayı1n yollarınun dahil-i 
keşf olup haric-i sı1rda kain yapılacak mahalleri ev
vel balıara ta 'llkan keşfinden çıkarılarak buna mu
kabil dahil-i sı1rda ta'miratına şiddet-i lüzı1m görinen 
mahalleri ilave olmmasından dolayı mezkı1r Süley
maniyye ve Bayezid yollarıyla birleşdirilerek tekrar 
istlzanına lüzı1m görünmiş ise de keşf-i sabıkını te
cavüz itmeyerek mukaseme-i sabıkasına dahi halel 
getürilmemiş ve ol vechile mezkı1r yollarun ber 
ınıleeb-i irade-i aliyye Hendesehane ve Muhasebe ve 
taraf-ı çakeriden ta'yin olman me' mı1ran ma'rifetle
riyle dahil-i sı1rda Esbpazarı kemerinden bed' ile 
Bozdoğan kemerine gelinceye kadar Gazhane-i ami-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

re ile Kağıdhane'den getürilen üç yüz bu kadar aded 
timur barınun Saray-ı hümayfin ve Süleymaniyye ve 
Bayezid yollarınun Şehzade yatağına ferş ve tesviye 
olınup ve harab olmış künkleri dahi ta 'mir ü tecdid 
olmarak şimdi yollara Esbpazarı kemerinden virilen 
suyun bir katresi zayi ' olmayarak an-ı vahidede icra 
olınmakdadur ve bu cihetle turuk-ı mezkfirun dahil-i 
sfirda ne mikdar mahalleri yapılmış ve ne ka[da]rı 
girüye kalmış ve emanet-i celilelerinden ta'vizan ne 
mikdar akçe alınmış defatir-i mütekaddime ve 
müzekkire-i acizinün mutala 'asından keyfiyyet re
hin-i ilm-i ali buyurılacağı misillü ve işbu Saray-ı 
hümayfin ve Süleymaniyye ve Bayezid yolları bend
ler sularından olmayup Halkalı ta 'bir olınur ya 'ni 
kaynak başlı sulardan olup ve ma' lurn-ı alileri huyu
rıldığı vechile çend sene zarfında şitanun kesret üzre 
olmadığından Halkalı sularınun kıllet ve nedreti ve 
mecralarınun dahi harabi yy etleri cihetiyle i 'mar ve 
tesviyelerine bir an evvel bed' ü mübaşeret olmama
dığı halde gerek devair-i miriyye ve gerek seliitin-i 
izam hazeratınun inşa-gerdeleri olan cevami '-i şerif 
ve imaret-i amire ve hayrat-ı celile-i saireleriyle 
mürtefi ' mahallerde bulınan devair-i aliyye ve ko
naklarun dahi külliyyen idarelerine sekte geleceği 
selatın-i izam hazeratınun bölükbaşısı ve ustaları 
tarafından istihbar kılınmış ve dahil-i sfirda girüye 
kalan mahallerinün ta' miratma şu günlerde müsa 'a
de buyurılur ise faidesi görünmek üzre akdeınce Ti
caret nezaret-i celilesi canib-i alisinden haric-i sfirda 
Halkalı ve Kırkçeşme umfim yollarun ve kemerlerün 
kaleme alınan yirlerine dahi bed' ü mübaşeret olma
madığı sfiretde dahil-i sfirda yapılan mahallerün la
yıkıyla faidesi bilinemeyeceği muhat-ı ilm-i ali-i 
cenab-ı emanet-penalılleri buyurıldukda ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 26 Safer sene [ 1 ]290 ve fi 12  Nisan sene [ 12]89 
[24 Nisan 1 873] 

27/5811 Kumkapı 'da Dülbendci Büsameddin ma
hallesindeki Defterdar Mehmed Efendi çeşmesi su
yolunun tamirat masrafina dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Kumkapu kurbında 
Dülbendci Hüsameddin mahallesinde kain Şıkk-ı ev
vel defterdarı el-Hacc Mehmed Efendi vakfından 
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çeşmeye cari ma-i leziz tarikınun keşf ü mu 'ayene
siyçün meclis-i acizanemüzden Eyyüb bölükbaşısı 
Mustafa Ağa ve Hace Paşa suyolcısı Ahmed Usta ir
saliyle suyolcısı ve ahali-i mahallatdan çend nefer 
kesan hazır oldukları halde bi' l-mu 'ayene keşf ü mi
saha itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkım 
kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkürun mahall-i müfrezi olan Taltaban 
yokuşında yatakbaşı mesleğinden istid'a olman çeş
meye gelinceye kadar mefrOş beş üzerine kurşun bo
rıları harab olup tecdide muhtac bulınmış aldığından 
ziyade harabınun atik borılan fesh alınarak yiğirmi 
bir numrolı Frenk borısı ferş ve tesviyesiyle ma 'ada 
mahallerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Tecdid mahalli: 
Tülen 
His ab 
280 
=-5 __ Kıyye Beher zira 'ı 
1400 Kıyye 
5.5 Fı 
7700 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tülen 
His ab 
200 
5 Fı 
1000 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
Tülen 
His ab 
480 
ı Fı 
480 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
9 1 8  Guruş 

Yekün: 
10098 
0061 6  Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

baha Kıyye 308 Fı 2 
09482 
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01532 Nişancı suyolcısı Hasan Usta'nun ta'ahhüdiy
le tenzlli 

07950 Guruş 

Ber mantük-ı derkenar mezkfir suyolınun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Eyyfib bölük
başısı Mustafa Ağa ve Hace Paşa suyolcısı Ahmed 
Usta irsaliyle suyolcısı ve ahali-i mahalleden çend 
nefer kesan hazır oldukları halde bi' l-mu'ayene 
ta'mir ü tecdide lüzfim görinen mahalleri kaleme alı
narak tanzim kılınan merbfit 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 cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atik kur
şun baha dokuz bin dört yüz seksen iki guruşa baliğ 
oldığı anlaşıldukdan sonra nizamma tevfikan müna
kasası bi' l-icra bin beş yüz otuz iki guruş noksanıyla 
yedi bin dokuz yüz elli guruşda Kumkapu Nişancı 
suyolcısı Hasan üzerinde takarrur iderek daha nok
sanıyla yapınağa talib-i aharı bulınmadığından ol 
vechile şerayıt-ı lazımeyi havi mfima ileyh yedinden 
alınan kontorato senedi zikr olman keşf-i evvel def
teriyle beraber merbfitan takdim-i pişgah-ı müste
şarıleri kılınmış olmağla ol babda emr ü ferman haz
ret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 14  Şa'ban sene [ 12] 89 [ 1  7 Ekim 1 872] 

27158/2 Humbarahane suyolunun tamirat masra
fına dair. 

[Ter kin] 
Humbarahane-i amire suyollarınun müte'ahhidi Hacı 
Reşid Efendi ma 'rifetiyle ta 'mir ü tecdid olınan ma
hallerinün mikdarını mübeyyin defteridür. 

Kağıdhane karyesi civarında Kızlarağası çayırı nam 
mahallde mefrfiş olan eski birerlik künklerinün ta'
mir ü tecdidi: 
Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
23 

Künki 
58 Aded 
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12  Fı 
696 Guruş 

Devr mahallin ün ta 'miri: 
Tillen 
His ab 
20 
4 Fı 
80 Guruş 

Yatak mahallin ün yedirme ile ta 'mir mahalli: 
Tillen 
His ab 
35 
6 Fı 
210  Guruş 

Zikr olman Kağıdhane karyesi derlinında iki üzerine 
kurşun borılannun yarma hendek ile ta'miri : 
Tillen 
His ab 
10  
25 Fı 
250 Guruş 

Mahall-i mezklirda lağm derlinında mefrliş olan eski 
birerlik künklerinün lökün ve yedirme ile ta 'miri : 
Tlilen 
His ab 
20 
6 Fı 
120 Guruş 

Mahall-i mezklir civarında Şa'ban Ağa'nun bağı 
tahtında yatak mahallinde mefrliş eski birerlik künk
lerinün yedirme ile ta 'mir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli: 
Tillen 
His ab 
24 

Künki 
68 Aded 
12  Fı 
8 1 6  Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
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TGlen 
His ab 
30 
4 Fı 
120 Guruş 

27158/3 Riva kalesi camii suyolunun tamirat mas
rafına dair. 

Bahr-ı siyah boğazında kain irve nam-ı diğer Revan
cık kal ' asınun cami ' -i şerifi çeşmelerine cari ma-i le
ziz tarikı künkleri müddet-i vafireden berü müşrif-i 
harab olmasından naşi ahali tarafından lede' l-istid 'a 
mahall-i mezkı1ra erbab-ı vuküfdan suyolcılar irsa
liyle keşf [ü] mu 'ayene ve misaha itdirilerek mikdar
ı mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Zikr olman ma-i leziz tarikın un menba 'ı olan bendün 
önünden aşağı Çakaldere vasatında İmam tarlası ö
nünde mesleğe ve katma tarafından gelen yolun yine 
mezbı1r mesleğe ve andan kışla önünde mesleğe ve 
andan cami '-i şerif önünde çeşmenün hazinesine ve 
andan cami ' -i şerif kapusında çeşmeye varınca atik 
künkleri harab olmış aldığından feshiyle mücedde
den altı pulluk üzeri harcile kır harpuştalı yarma 
hendek hafrıyla müceddeden altı pulluk künk ferşi: 

TGlen U mkan 
His ab His ab 
350 0.5 Menba 'ı olan ben d[ d]en Çakaldere'de 

mesleğe varıncaya kadar 
325 ı Ayazma tarafından gelen katmadan 

yine mezbı1r mesleğe varınca 
200 2 Mezkı1r meslekden İmam tarlası beri 

başından kışla üst başında mesleğe 
vannca 

210  2.5 İmam tarlası beri başından kışla üst 
başında mesleğe vannca[ya] kadar 

140 2 Zikr olınan meslekden cami ' -i şerif ö-
nünde çeşmeye varıncaya kadar 

060 ı Cami '-i şerif önünde çeşmeden rnek-
teb önünde çeşmeye varıncaya kadar 

025 0.5 Mezkı1r çeşmeden cami ' -i şerif kapu-
sında çeşmeye vannca[ya] kadar 

25 o Altı pulluk künklerinün müceddeden 
ferşi 
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Tfilen U mkan 
Hisab Hisab 
1 3 1 0  0.5 

Künki 
3275 Aded 
7 Fı 
22925 Guruş 
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Çakaldere'de meslek etrafınun harcile derzi tecdidi : 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
6 1 2  

Terbi'an 
His ab 
3 
3 Fı 
9 Guruş 

Kışla üst başında meslek etrafına kezalik harcile der
zi tecdidi: 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
6 12  

[Terbi'an] 
His ab 
3 
3 Fı 
9 Guruş 

Mekteb önünde çeşmenün hazinesi üzerinde toloz 
kemeri münhedim olmış oldığından ma'a kalıb bey
lik tuğlasından halis harcile toloz kemeri inşası: 
Tı1len Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
2 12  Parmak 2 8 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
5 
=30�_Fı 
150 Guruş 

Mezkı1r hazinenün derGnınun tecdidi lökün kalay ta
lası: 
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Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
5 1 .5 
1 .5 1 .5 Tabanı 

Terbi'an 
His ab 
9 
1 5  

Arşun 1 8  Parmak 
Fı 

147.5 Guruş 

Zikr olınan çeşmenün birilmnun halis harcile sıvası 
tecdidi : 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
8 2 

Terbi'an 
His ab 
1 6  
5 Fı 
90 Guruş 

MevcGd zank taşınun mahalline vaz 'ı müceddeden 
pirinç maslak ma'a yular rabtı : 
S emen 
50 Guruş 

Cami '-i şerif önünde çeşmenün zahnnda bir aded 
dirsek ile beş üzerine kurşun bon vaz' ı  mevcGd mas
Iağınun ta 'miriyle mahalline vaz 'ı :  
Beş üzerine kurşun bon: 
Kıta'at 
1 Aded 
60 Fı 
60 Guruş 

Maslağun ta 'miriyle mahalline vaz ' ı :  
S emen 
1 5  Guruş 

Cami ' -i şerif kapusında çeşmenün baş tarafında iki 
aded dirsek ile beş üzerine kurşun bon vaz 'ıyla tfuih 
taşınun yağlı boyasınun tazelenmesi: 
Beş üzerine kurşun bon: 
Kıta' at 
2 Aded 

16 1  
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60 Fi 
120 Guruş 

S emen 
20 Guruş 

Yekfin: 
23595 .5 
=04-=-7'-'1=-=8:....._ __ İki kat hammi'Uiyye ve nakliyyesi 
283 1 3 .5 
�03"'"'5"""'6""'3:.:..:.5"---__ İshak Paşa suyolcısı Süleyman A

ğa'nun ta'ahhüdiyle tenzili 
24750 

Yalnız yiğirmi dört bin yedi yüz elli guruş. 
Fi 9 R sene [ 12]88 [27 Haziran 187 1 ]  

Mfima ileyh Süleyman Ağa'nun kefilleri Ayvansaray 
suyolcısı Mehmed ve Azablar suyolcısı Veli Ustalar 
idüği. 

2715911 Sadrazam İbrahim Paşa 'nın Üsküdar'daki 
otuzu aşkın çeşmeleri suyolunun Altunizade mev
kiindeki tamirat masrafina dair. 

Sadr-ı a 'zam-ı esbak merhum İbrahim Paşa'nun Üs
küdar'da kain otuzdan mütecaviz çeşmelerine cari 
ma-i leziz ana lağmınun Tophanelioğlı'nda Altuniza
de bağında münhedim olan mahallinün keşf ü mu 'a
yenesiyçün meclis-i acizanemüzden Osmaniyye ser
bölüği el-Hacc Süleyman Ağa irsaliyle bi' l-mu 'aye
ne hedm olman mahalli kaleme alınarak mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin keşf-i evvel defteridür. 

Zikr olman Altunizade bağında münhedim olan lağ
mun hafriyyesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
9 2.5 8 

Terbi'an 
His ab 
180 
4 Fi 
720 Guruş 
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Lağm-ı mezkı1run taş-ı cedid ile divar inşası: 
Tülen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
1 8  ı 1 .5 

Kapağı 
20 Aded 
1 0  Fı 
200 Guruş 

Lağm-ı mezkı1r derlinında harab olrnış paşa künkle
rinün kadimi vechile tecdidi : 
Tülen 
His ab 
55 

Künki 
1 37.5 Aded 
1 2  Fı 
1 650 Guruş 

Lağm-ı mezkı1r derlinında teraküm iden çarnunnun 
tahliyesi: 
Tı1len 
His ab 
50 
1 0  Fı 
500 Guruş 

Yekün: 
3880 
0 194 Nısf-ı hammaliyyesi 
4074 
0824 Atık Valide Sultan suyolcısı Hacı Ahmed 

Usta'nun ta'ahhüdiyle tenzili 
3250 

Ber mantük-ı müzekkire münhedim olan lağmun28 

mezkı1run keyfiyyeti içün me'mı1r-ı mahsusa irsa
liyle bi' l-mu 'ayene fi ' l-hakika vakf-ı müşarun ileyh 
ana lağrnınun Al tu nizade sa' adetlü İ sına 'il Efendi 
hazretlerinün bağı derlinında bir mikdar mahalli 
münhedim olarak hayrat-ı müşarun ileyh suyınun i
lerüye icrası kabil olmayarak girüye batmakda oldığı 
tebeyyün iderek ol babda hedm olman mahalli kale-

28 !ağın-ı 
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me alınarak ol babda tanzim olman bir kıt 'a  keşf-i 
evvel defterinde muharrer esamisi zirlerine rayic-i 
vakt ü hale tatbikan meclisce vaz '-ı fiat olmarak hi
sab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi dört bin 
yetmiş dört guruşa baliğ olacağı anlaşıldukdan sonra 
bi' l-münakasa sekiz yüz yiğirmi dört guruş noksa
nıyla Atık Valide Sultan bölükbaşısı Hacı Ahmed 
Usta uhdesine takarrur iderek yedinden alınan kon
torato senedi defter-i mezkı1r ile beraber merbGtan 
takdim-i pişgah-ı all-i cenab-ı nezaret-penahlleri kı
lınmış olmağla ber mGceb-i ta'ahhüd veyahud ber 
veeh-i emanet tesviyesi mütevakkıf-ı re'y-i all-i ce
nab-ı asafaneleri olmağla ferman hazret-i men le
hü' l-ernründür. 

Fı 15  R sene [ 12]88 ve fi 2 1  Haziran sene [ 12]87 [3 
Temmuz 187 1 ]  

2715912 Kırkçeşme suyundan tahsis edilen suyun 
Umumi hapishaneye getirilmesi için yapılacak 
masrafa dair. 

Habshane-i umGınlye Kırkçeşme suyından icra alı
nacak ma-i leziz içün Esbpazarı meydanı vasatından 
habshane-i mezkı1r derı1nında hazineye gelinceye ka
dar ferş olmacak dökme kurşun borı ile vaz ' olma
cak bir aded İngiliz tulumbasınun vukü ' bulacak 
mecmı1 ' -ı mesarif-i keşfiyyesinün pusılasıdur. 

Dökme İngiliz tulumba bahası: 
840 Aded 

On sekiz nurnrolı dökme kurşun borı: 
885 Aded 
4.5 Fı 
3982.5 Guruş 

Hendek hafriyyesiyçün lağmcı yevmiyyesi: 
10  Aded 
1 6  Fı 
1 60 Guruş 

Borılannun yirine vaz 'ıyye mesarifi : 
360 Guruş 

Dülger yevmiyyesi: 
20 Guruş 
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Kined ve ekser bahası : 
50 Guruş 

Kurşun bahası: 
60 Guruş 

Yekfın: 
54 72.5 Guruş 

işbu defter natık aldığı [üzre] mezkfır tulumba ve 
tarik-ı mezkfırun mesarif-i keşfiyyesi cem'an beş bin 
dört yüz yetmiş iki buçuk guruşa baliğ olacağı anla
şılmış ve meblağ-ı mesarif-i merküma tecavüz itme
rnek ve ider ise kabfıl alınmamak üzre bu mikdar 
masrafla tesviyesine müte'ahhid oldığı[nı] mübeyyin 
işbu mahalle şerh ve temhlr kılındı. 

Fı 27 N sene [ 1 2]89 ve fi 1 6  Teşrin-i sani sene 
[ 1 2]88 [28 Kasım 1 872] 

2715913 Beşiktaş 'da Süleymaniye mahallesindeki 
Mihrişah VaZide Sultan çeşmesi suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Beşiktaş'da Süleyma
niyye mahallesinde merhfıme Mihrişah Valide Sul
tan hazretlerinün inşasına muvaffak buyurıldukları 
çeşrnesine cari ma-i lezlz tarıkınun keşf ü mu 'ayene
siyçün meclis-i acizanemüzden Hace Paşa suyolcısı 
Ahmed Usta irsaliyle suyolcısı hazır aldığı [halde] 
bi' l-mu 'ayene keşf ü misaha itdirilerek mikdar-ı me
sarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteri
dür. 

Fı 3 Zi' l-hicce sene [ 12]89 [ 1  Şubat 1 873] 

Tarik-ı rnezkfirun mahall-i müfrezi Süleymaniyye 
mahallesinde kain meslekden istid 'a olman çeşmeye 
gelinceye kadar mefrfış altı üzerine kurşun borılan 
müşrif-i harab olup tecdide muhtac bulınmış aldığın
dan atık borılan fesh birle on sekiz numrolı Frenk 
borısı ferş ve tesviyesi: 
Tfılen 
His ab 
1 32 
-=-4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
528 Kıyye 

1 65 
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Çeşme-i mezkfira müceddeden maslak vaz' ı :  
ı Aded 

ı Kıyye 
30 Fı Ma'a kined 
30 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırım tesviyesi : 
Tfilen 
Hisab 
ı 25 
ı Fı 
ı 25 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
306 Guruş 

Yekün: 
3365 
Oı46 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye 73 Fı 2 
32ı 9  Guruş 

2716011 Büyüklanga 'da İ ne bey mahallesindeki 
Sultan Süleyman çeşmesi suyolunun tamirat mas
rafına dair. 

Lanka-i kebir'de İnebeğ mahallesinde kain Sultan 
Süleyman çeşmesinün suyollarınun keşf-i evvel def
teridür. 

Mahall-i müfrezi Cellad çeşmesi teraziisından istid 'a 
olman çeşmenün hazinesine gelinceye kadar mefrfiş 
altı üzerine kurşun borılannun ziyade harabınun tec
didiyle ma'ada mahallerinün yarma hendek ile ta' 
miri : 
Tecdid mahalli: 
His ab 
ı5o 

B on 
82 Aded 
55 Fı 
45 1 0  Guruş 
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Ta 'mir mahalli: 
His ab 
100 
5 Fi 
500 Guruş 

Çeşme-i mezkfir hazinesine lökün kalay talası mesa
rifi: 
S emen 
250 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarınun tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
250 
ı Fi -=----

250 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
55 1 Guruş 

Yekfin :  
6061 
0246 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

baha Kıyye 1 23 Fi 2 
5815  
0865 Aksariiyi Ahmed Usta'nun ta'ahhüdiyle ten

zili 
4950 

Saray-ı cedid-i şahane ve Hazine-i hassa-i ınülfikane 
ve Bab-ı ali ve Bab-ı seraskeri ve bunlara mürnasil 
ebniye-i miriyye-i mu 'tena ve ba 'zı evkaf-ı şerif 
hayratıyla konaklara cari Beğlik Halkalı ta'bir alınur 
ma-i lezizün haric ve dahil-i sfirda ziyade harab olan 
borı ve künklerinün aralık aralık ta 'mir ü tecdidi 
bundan bir sene mukaddeın bi' l-keşf gayr-i ez ten
zilat bir yük beş bin guruş masrafla müte'ahhidi İb
rahim Usta ma'rifetiyle tesviyesine irade-i seniyye-i 
cenab-ı mülfikane müte 'allık ve şeref-sünfih buyurı
larak müte'ahhid-i ınılma ileyhün Hazine-i hassa-i 
şahane hissesine mahsuben ale' l-hisab olarak almış 
aldığı yedi bin şu kadar guruş ile tarik-ı mezkfirun 
Irgadpazarı nam mahallde ana tarikinun bir mikdar 
mahalli ta 'mir olmarak kusur mahalleri dahi yapıl
mak üzre devair-i saireden bir mikdar ale' l-hisab i ' 
tasiyçün canib-i emanet-penahilerinden bii tezkire 

_______ :,;, � •,;,:} c.-ı:pı,..,.. . . . 
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beyan ve iş 'ar olmarak der-dest bulınrnış ve bundan 
ma'ada cennet-mekan Sultan Süleyman ve Bayezid-i 
V eli Han ta be seralıuma hazeratınun cevami '-i şerif 
ve imaret-i amire ve hayrat-ı celile-i saireleriyle ba'
zı ebniye-i miriyyeye ve aslıab-ı emlake cari Halkalı 
suyı yollarınun haric ve dahil-i sı1rda ana tarihnun 
yatak mahallerinde mefrı1ş olan kurşun borı ve künk
leri harab olup ve mezkı1r tariklarun haric-i sı1rda 
mülhak olan katmalarınun mecraları bozılarak suları 
ana tarikına ilhak olınmayup telef ve zayi ' olmasıyla 
hayrat-ı müşarun ileyhima ile mahall-i sairenün ida
relerine külliyyen sekte gelerek mu 'attal hükmüne 
girmiş oldığından bunlarun keyfiyyatı mukaddem ve 
muahharan nezar[et]-i acizanemüzden ba mazbata 
beyan olmması üzerine turuk-ı mezkı1run haric-i sur
da olan ta' miratın un evvel balıara ta 'likıyla şimdilik 
dahil-i sı1rda yatak mahallerinde mefrı1ş ve harab ol
rnış bir üzerine kurşun barılarınun feshiyle bunlarun 
kutrında timur borı vaz' ı  ve düz mahallerinde mefrı1ş 
olan künklerinün ta 'mir ü tecdidine hernan mü başe
ret olınmasıyla beraber bir tarafdan keşf-i evvel def
terinün tanzim ve takdimi vukü' bulacak mesarifatı
nun cari olan mahallere hisse tefriki mukteza-yı ira
de-i aliyye-i cenab-ı sadaret-penahiden bulındığına 
mebni zikr olman Saray-ı hümayı1n yollarınun dahil
i keşf olarak haric-i sı1rda olan mahallerinün salifü'l
beyan evvel balıara ta 'likıyla dahil-i s urda ta 'mir ü 
tecdide eşedd-i ihtiyac ile muhtac olan mahalleri ve 
Sarmaşık nam mahallde haneler tahtında bulınan 
mahallerinün harab ve mahzı1rdan hali olmadığı ci
hetle bunun tarik-ı caddeye nakli husı1sı tekrar kale
me alınarak bununla beraber zikr olman Süleyma
niyye ve Bayezid yollarınun ta'mir ü tecdidlerine ber 
ınıleeb-i irade-i aliyye Hendesehane'den Şemsi Efen
di ve Muhasebe'den Eşref Efendi ve taraf-ı çakeriden 
Laleli serbölüği Ömer ve Aksaray suyolcısı Ahmed 
Ustalar me'mı1r ve ta'yin olmarak me'mı1ran-ı mG
ma ileyhim nezaretleri ve suyolcıları ma'rifetleriyle 
Esbpazarı kemeri başından bed' ü mübaşeret olına
rak Gazhane-i amireden alınan üç yüz aded timur 
borınun iki yüz yetmiş adedi Saray-ı hümayı1n ve 
Süleymaniyye tariklarınun mezkı1r Şehzade yatağına 
ve emanet-i celileleri malı olarak Kağıdhane'de ma
kinelerden fazla kalmış olan borılardan getürilen yüz 
yiğirmi aded timur borı dahi müşarun ileyh Bayezid
i Veli hazretlerinün yatağ-ı mezkı1ra ferş ve tesviye 
itdirilmiş ve kemer-i mezkı1r üzerinde mefrı1ş olan 
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altı parmak künkleri dahi ta 'mir ü tecdid olmarak 
kemerha-i mezküre üzerlerinde yapılmak üzre cen
net-mekan Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinün 
Irgadpazarı nam mahallde medrese ve çeşmesiyle 
cennet-mekan Sultan Ahmed ma'a Ayasofya-i kebir 
cevami '-i şerifi ve hayrat-ı saireleri suyollarıyla 
Beğlik ve Süleymaniyye ve Bayezid yollarınun Edir
nekapusı'ndan Esbpazarı'na kadar mahalleri der-dest 
bulınmış olmağla bu takdirce turuk-ı mezkürun bi ' l
keşf Saray-ı hümayün suyollarınun dahil-i sürda ya
pılacak mahaller mesarifi keşf-i sabıkına muvafık o
larak gayr-i ez tenzilat bir yük beş bin guruş ve 
müşarun ileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
kezalik gayr-i ez atik kurşun üç yük on sekiz bin beş 
yüz ve müşarun ileyh Sultan Bayezid-i Veli Han 
hazretlerinün kezalik gayr-i ez atik kurşun iki yük 
doksan dört bin beş yüz ve müşarun ileyh Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün kezalik gayr-i ez atik 
kurşun on bir bin altı yüz yetmiş ve müşarun ileyhi
ma Sultan Ahmed ve Ayasofya-i kebir cevami '-i şe
rifleri suyolları yedi bin sekiz yüz otuz guruş ki cem
'an yedi yük otuz yedi bin beş yüz guruş masrafla 
vücuda gelecekleri tahmin kılınmış ve turuk-ı mez
kfirun şimdiye kadar yapılan mahalleri me'mfiran-ı 
mfima ileyhim ma'rifetleriyle bu kerre kaleme alına
rak bi' l-hisab üç yük elli beş bin şu kadar guruşa ba
liğ olmış ve işbu tariklarun haric ve dahil-i sürda 
menba '  ve mecraları ve mutasamfları başka başka 
oldığından ol vechile her birerlerinün cari oldığı su
larınun idarelerine göre hisse i 'tibarıyla bi ' t-tefrik ol 
babda tanzim kılınan mukaseme defteri keşf-i evvel 
defteriyle beraber merbfitan takdim-i pişgah-ı sami
leri kılınmış ve meblağ-ı mesarifat-ı merkı1menün 
diğer merbüt hulasa defteri natık oldığı üzre vakfıa
rına cari ma-i leziz hisseleriyçün iki yük on bir bin 
beş yüz seksen iki buçuk guruşı Evkaf-ı hümayfin 
hazine-i celilesinden ve iki yük on sekiz bin beş yüz 
guruşı ebniye-i miriye cari ma-i leziz içün Maliyye 
hazine-i celilesiyle devair-i aliyye-i saireden ve üç 
yük yedi bin dört yüz on yedi buçuk guruşı aslıab-ı 
emlak tarafından i 'tası lazım geleceği anlaşılmış ise 
de ancak turuk-ı mezkürun tahte' l-arz olup ve Gaz
hane'den alınan timur borılannun keşf-i mezkür def
terinün esamisi balasında sürhle gösterildiği vechile 
ta'vizan alınup mukabilinde celb ve mübaya'a  olma
cak timur borılarun gayr-i ez i 'maliyye beher kıyye
sine vaz' olınan yüz pare fiatını ilerüde tecavüz ider 
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ise ana göre vaz'-ı fiat olmması lazım geleceği ve 
nev29 cihetle mesarifat-ı merktime tahmin dimek o
lup mesarif-i hakikıyyesi keşf-i sanisinde tebeyyün 
ideceğinden bu suretle devair-i mezkure ve Evkaf-ı 
hümayun ve ashab-ı emlake aid olan mesarifatun sü
lüsanı peşinen ve sülüsi dahi keşf-i sanı mesa
rifatınun mikdarına nazaran ifası lazım geleceği ve 
ol suretle turuk-ı mezkurun yapılan mahallerinün 
mesarifat-ı vakı 'ası olan meblağ-ı mezbur üç yük elli 
beş bin şu kadar guruşı ber muceb-i irade-i aliyye 
ta'vizan emanet-i behiyyeleri veznesinden ahz ile 
harc ü sarf olınrnış ve olınmakda bulınmış ve girüye 
kalan timur borılarun henüz mevcud olmadığından 
ve ihrac olınan atik kurşun borılarun elden çıkarıl
mamak üzre dahil-i keşf olan timur borı malıallerine 
yeniden kurşun borı i '  maliyle tesviyesi ve künkleri
nün tesviyesine haylice akçenün lüzumı olacağından 
salifü' l-beyan aslıab-ı emlak hisseleriyçün emanet-i 
celileleri muhasebesinden başka başka matbu ' zirn
ınet pusılalarınun tahrir olmmak ve Evkaf-ı hüma
yun d[ev]air-i aliyye hisseleriyçün suret-i tesviyesi 
tahsil olmacak mebaliğün dahi emanet-i celileleri 
veznesine i 'ta ve teslim kılınmak üzre ta 'mirat-ı 
mezkurenün emanet suretiyle tesviyesinün irade-i 
seniyyesi mütevakkıf-ı re'y  ü irade-i aliyye-i cenab-ı 
emanet-penalılleri olmağla ol babda ve her halde 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 28 Z sene [ 12]89 [26 Şubat 1 873] ve fi 15  Şubat 
sene [ 12]88 [27 Şubat 1 873] 

2716012 İstanbul bendierinin bozulan ana suyolu
nun tamirat masrafına dair. 

Der-sa'adet bendlerinün ana tarikı olup ba'zı ma
halleri münhedim ve kimi yirleri bozulmış aldığın
dan haylice suları el-yevm telefe cari idüğinden bi ' l
mu 'ayene tahmin kılınan mesarifini mübeyyin defte
ri dür. 

Burgos karyesi civarında Petnahor karyesi karşusın
da yedi lüle suyı mevcud olan Valide kolınun mecra
sı bozılup el-yevm telefe cari aldığından baş meslek
den Deveci mesleğine gelinceye kadar: 
Top çekme ta 'rniri : 
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Tı1len 
His ab 
2000 
3 Fi 
6000 Guruş 

Burgos karyesi civarında ıskaradan Paşa kemerine 
beş altı lüle suyı olan bir kolun salma lağrnınun bo
zulrnış ve çarnur terakürn itmiş idüğinden el-yevrn 
ma-i rnezkı1r ana tarikına ilhak olmmayarak telefe 
cari aldığından lağrn-ı rnezkı1rı tahliyesiyle lökün 
ta 'rniri : 
Tı1len 
His ab 
200 
6 Fi 
1200 Guruş 

Ayvad bendinün ana lağrnı rnünhedirn aldığından 
lağrn-ı rnezkı1run tecdidiyle rnünhedirn rnahallinün 
tahliyesi: 
Lağrn tecdidi: 
Tı11en 
His ab 
20 

Baca küşactı: 
Tı1len 
Hisab 
8.5 

Lağrn tahliyesi : 
Tı1len 
His ab 
50 

Tahminen 
3500 Guruş 

Büyükbend'den gelen Başhavz civarında rnünhedirn 
olan ana lağrnınun ta 'rniri : 
Tı1len 
His ab 
200 

Tahminen 
2500 Guruş 

1 7 1  
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Bendierden Küçükköy civarında Giçe deresine ge
linceye kadar ana lağmınun bozılrnış olan mahalleri
nün lökün ile ta 'rrlıri : 
1 500 Guruş 

Yekun: 
14700 

Yalnız on dört bin yedi yüz guruş. 
Fi 19 Safer sene [ 1 ]290 [ 1 7  Nisan 1 873] ve fi 15 

Nisan sene [ 1 2]89 [27 Nisan 1 873] 

Der-sa'adet bendlerinün Burgos karyesi civarında U
zunkemer'e mülhak Valide kolıyla Paşa kemerinün 
mecraları ve Ayvad bendiyle Büyükbend'ün sularına 
mahsus olan ana lağrnınun yiğirmişer arşundan kırk 
arşun mahalli münhedim ve memlu aldığı ve 
bendha-i mezkureden Küçük karyesi civarında Giçe 
deresine gelinceye kadar kezalik ana lağrnınun ba 'zı 
yirleri bozulrnış idüği mahall-i mezkureden geşt ü 
güzar iden koncısı ağa tarafından haber virilmesi ü
zerine bunlarun keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i aci
zanemüzden muhbir-i merkürnun terfikıyla beraber 
Eyyub serbölüği Mustafa Ağa irsaliyle mu 'ayene it
dirildükde fi ' l-hakika ifade alındığı vechile mezkur 
lağmlarun hedm alınarak Valide kolıyla Paşa keme
rinün mecraları münhedim ve memlu olup ve diğer 
mahallerün bozulması cihetleriyle bunlarun yiğirmi 
lüleden mütecaviz el-yevm sularınun telefe cari oldı
ğı İstihbar kılınmış ve bu takdirce kaleme alınarak 
merbutan takdim-i pişgah-ı asataneleri kılınan defter 
natık aldığı üzre mahall-i mezkurenün ta'mir ü tesvi
yesi on dört bin yedi yüz guruş masrafla vücuda ge
leceği tahmin kılınmış olmağla bu takdirce ta'mirat-ı 
mezkurenün bir an evvel tesviyesiyle sularınun ana 
tarikına ilhak olınmadukca şu günlerde bendierden 
su alınağa lüzum görineceği ve bu ise mevsiminden 
iki ma.h evvel dimek olarak bu cihetle mezkur bend
lerün mevsim-i sayfun vasatında hitam-pezir olacağı 
ve bu ise ilerüde muzayaka-i külliyyeyi müstelzim 
olacağından ta'mirat-ı mezkurenün icra-yı icabı mü
tevakkıf-ı re'y-i all-i cenab-ı nezaret-penahlleri ol
mağla ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Fi 1 9  Safer sene [ 1 2]90 ve fi 5 Nisan sene [ 12]89 
[ 17  Nisan 1873] 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

2716111 Sultan Il. Mahmud Han türbesi suyalu
nun tamirat masrafına dair. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı San! efendi
müz hazretlerinün türbe-i şeriflerine cari ma-i lez!z 
ana tarikınun ta'm!r ü tesviyesine dair haderne-i 
vakf-ı müşarun ileyhün Bab-ı all'ye bi' t-takd!m ba 
tezkire-i samiye havale buyurılmakdan naş! keşf ü 
mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Hace Paşa 
suyolcısı Ahmed Usta ve Gedik Paşa suyolcısı Hacı 
Ömer Ağa ve Çavuş-ı rah-ı abi Yusuf Hallfe irsaliy
le vakf-ı müşarun ileyh bölükbaşısı Ahmed Efendi 
ve Türbedar Hüsn! Efendi hazır oldukları halde bi' l
mu 'ayene keşf ü misaha itdirilerek mikdar-ı mesari
fini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi olan Bozdoğan 
kemerinden Maliyye hazine-i celllesi ittisalinde 
vakı ' baş mesleğe gelinceye kadar mefruş olan iki ü
zerine kurşun borılan harab olup tecd!de muhtac bu
lınmış aldığından künk mahallinden sarf-ı nazarla 
yalnız borılannun levazımat-ı mukteziyyesi tekmll 
olarak müceddeden iki üzerine kurşun borıya tahvi
liyle ferş ve tesviyesi: 
Tülen 
His ab 
2 1 7  

Bo n 
1 19 Aded 
240 Fı 
28560 Guruş 

Zikr olman baş meslekden türbe-i şerif e gelinceye 
kadar mefruş iki üzerine kurşun borılan müşrif-i 
harab olup tecd!de muhtac bulınmış aldığından atık 
borılan fesh birle tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuşta 
zebane mahalleri yedirme ve ip sargılı tekmll olarak 
kad!mi vechile iki üzerine kurşun borılannun yarma 
hendek ile tecd!di: 
Tülanı 
His ab 
3 12 

252 

Baş meslekden Kuşbaz terazusına gelinceye 
kadar 
Kuşbaz terazusından Halıcı Hasan cami ' -i şe
rifi terazusına kadar 
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256 Kemankeş terazusından Sinan Paşa terazüsı
na gelinceye kadar 

280 Sinan Paşa terazüsından Atik All Paşa tera
züsına kadar 

288 Atik All Paşa terazusından türbe-i şerife ge
linceye kadar 

1 388 

B on 
763 Aded 

Bunun atık borılanndan sağlam olanları tefrik olma
rak yatağı hafifeten bulınan Bayezid meydanına vaz ' 
ve tesviye olmacak borıları : 
ı63 Aded 
60 Fı 
9780 Guruş 

Müceddeden inşası lazım gelen mahalli: 
Kıta'at 
600 Aded 
240 Fı 
ı 44000 Guruş 

Fersude olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tülen 
His ab 
607 
ı Fı 
607 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
ı 8294.5 Guruş 

Yekfin: 
20 ı24 1 .5 Guruş 

İşbu keşf-i evvel defteri natık oldığı üzre tarik-ı 
mezkurun cem'an mesarif-i tesviyesi iki yük bin iki 
yüz kırk bir buçuk [guruşa] baliğ oldığı muhat-ı ilm
i all-i cenab-ı müsteşarlleri buyurıldukda ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 26 Şa'ban sene [ ı 2]89 ve fi ı 7 Teşrin-i sanı sene 
[ ı2]88 [29 Ekim ı 872] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

27/6112 Küçükköy civarındaki Geçe suyu lağımı
nın tamirat masrafına dair. 

Küçük karyesi civarında Giçe suyına mahsus ana 
lağmınun baca[sı] münhedim olmış oldığından ke
reste ile rabtlı müceddeden baca küşadıyla lağm-ı 
mezkfir derilmnda teraküm iden kum ve çarnunnun 
tathir ve tahliyesiyle lağm-ı mezkfir derilmnun iki ta
raf divarlannun inşası ve üzerine müceddeden taş 
kapak keşidesi: 
Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
30 
6 Fı 
ı 80 Guruş 

Kereste vasıtasıyla baca küşadı: 
Baca Tfilen Arzen Kadden 
Aded Hisab Hisab Hisab 
ı 3 3 9 

Terbi'an 
His ab 
s ı  
8 Fı 
648 Guruş 

Kapağı: 
8 Aded 
ı2.5 Fı 
ıoo Guruş 

Taş-ı cedid tarafeyn divarlannun inşası : 
Kun divan: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı o  ı 1 .5 

Terb:i' an 
His ab 
85 
ı 5  Fı 
ı275 Guruş 
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Vftlide çeşmesi suyına mahsus lağm ağzından çeş
meye gelinceye kadar müceddeden yiğirmi bir nurn
rob Frenk bonsı fürfi 'at-ı sairesi mesarifi :  
Frenk borısı: 
Tfilen 
His ab 
7 
...:...4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
28 Kıyye 
.o::..6 __ Fi 
1 68 Guruş 

Hendek hafriyyesi: 
Terbi'an 
His ab 
2 1  
1 .5 Fi 
3 1 .5 Guruş 

Müceddeden bir aded mermer oluk vaz' ı :  
S emen 
60 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun menba' mahalline keraste rabtlı 
müceddeden taş-ı cedld kurı divar örili baca küşadı: 
Aded Tfilen Arzen Kadden 

Hisab Hisab Hisab 
ı 3 3 8 

Terbi'an 
His ab 
72 
8 Fi 
576 Guruş 

Nısf nakliyyesi: 
152 Guruş 

Yekfin: 
3 190.5 Guruş 

2716113 Yalova 'daki Cağalzade Rüstem Paşa cami 
ve çeşmeleri suyolunun bozulan kısımlarının tami
ralına dair tamamlanmamış kayıt. 

[Ter kin] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Merhum Cığalzade Rüstem Paşa'nun Yalakabad ka
sabasında bina ve inşasına muvaffak oldukları ca
mi ' -i şerif şadurvanıyla çarşfi derfinında diğer şadur
van ve mahallat derfinında dört aded çeşmesine cari 
ma-i lezizün menba'ı kasaba-i mezkfirenün bir bu
çuk sa 'at mesafesinde Safranlar (?) çiftliği civarında 
Ballıkaya nam mahallde olup menba'-ı mezkfirdan 
Mer'akapu'da) Ahmed Çavfiş'un tarlası derfinında 
mesleğe ve meslek-i mezkOrdan . . .  

27/6211 Yalova 'daki Cağalzade Rüstem Paşa cami 
ve çeşmeleri suyolunun bozulan kısımlarının tami
rat masrafına dair. 

Merhum Cığalzade Rüstem Paşa'nun Y alakab ad ka
sabasında bina ve inşasına muvaffak oldukları ca
mi' -i şerif şadurvanıyla haricinde çarşfi derfinında 
diğer şadurvan ve mahallat derfinında dört aded çeş
mesine cari ma-i lezizün menba'ı kasaba-i mezbOre
nün bir buçuk sa' at mesafede Safranlar (?) çiftliği ci
varında Ballıkaya nam mahallde olup menba' -ı mez
kfirdan Mer'akapu'da Ahmed Çavfiş'un tarlası de
rOnında mesleğe ve meslek-i mezkfirdan kasaba-i 
mezkfir derfinında hayrat-ı müşarun ileyhe gelinceye 
değin ma-i mezkfir tarikı yegan yegan bi' l-mu'ayene 
tarik-ı mezkfirun ekser mahalleri müşrif-i harab olan 
mahalleri keşf ü misaha itdirilerek mikdar-ı mesari
fini mübeyyin terkım kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Menba'-ı mezkfirdan zikr olınan Ahmed Çavfiş tar
lası derOnında mesleğe gelinceye kadar tarik-ı mez
kfirun bu mahallde kadimen mefrfiş olan künkleri 
harab ve mail-i turab olarak ma-i mezkOr açıkdan 
hendek derfinıyla el-yevm cari olmakda ise [de] 
mahall-i mezkfirda mukaddema çiftlik olup henüz 
karye ihdas olınmış olmağla karye-i mezkfir hayva
natınun ve mürfir u ubfirun mazarratından dolayı ma
i mezkfirun taMret ve İcrasına halel gelerek mahzfir 
ve mazarratdan salim olmak üzre derfinı kalaylı üze
ri kır harpuştalı kadimi vechile müceddeden altı pul
luk künk ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
9500 
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Künki 
23750 Aded 
_,_7 _____ Fı 
166250 Guruş 

Menba'-ı mezkfirda dere mahalline taş-ı cedid kum 
ve kireç ile memzfic müceddeden ıskara inşası : 
TGlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
10  2 2 

Terbi'an 
His ab 
40 
15  Fı -=-=----

600 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun menba'ından nihayetine kadar bir 
arşun çamçarşfi müceddeden halis harcia meslek 
inşası: 
Kıta'at 
40 Aded 
50 Fı Beheri 
2000 Guruş 

Mezkfir Ahmed Çavfiş tarlası derlinında mezkfir 
meslekden Köse Mehmed Ağa'nun tarlası önünde 
kain terazfiya gelinceye kadar yatak mahallerinde 
mefrfiş olan altı pulluk künklerinün zebanelerine 
yedirme sarılarak kadirni vechile tecdidi: 
TGlen 
His ab 
2 10  

Künki 
525 Aded 
8 Fı 
4200 Guruş 

Mezkfir terazfidan Armudlıbağçe'de diğer terazfiya 
gelinceye kadar harab almış altı pulluk künklerinün 
ta'mir ü tecdidi: 
Tecdid mahalli : 
TGlen 
His ab 
40 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Künki 
100 Aded 
8 Fı 
800 Guruş 

Ta 'rnir mahalli : 
Tfilen 
His ab 
100 
4 Fı 
400 Guruş 

Zikr alınan Armudlıbağçe derilmnda terfizfidan 
Hammarncı HatGn'un hanesi karşusında tarazfiya ka
dar mefrfiş ve harab olmış altı pulluk künklerinün 
ta 'miri ve ziyade harabm un zebanelerine yedirme 
sarılarak tecdidi : 
Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
80 

Künki 
200 Aded 
8 Fı 
1600 Guruş 

Ta'mir mahalli: 
Tfilen 
His ab 
100 
4 Fı 
400 Guruş 

Mezkfir Hammarncı Hatfin'un hanesi karşusında te
razfi nezdinden Arnabud İsma 'il Ağa hanesi karşu
sında çeşmeye kadar kezalik harab olmış altı pulluk 
künklerinün ta'rnir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli: 
Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
150 Aded 
8 Fı 
1200 Guruş 
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Ta'mir mahalli : 
Tı1len 
Hisab 
90 
4 Fı 
360 Guruş 

VAKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Merküm Amabud İs ma 'il Ağa hanesi karşusında 
çeşmeden cami ' -i şerif-i mezkı1r ittisalinde terazı1ya 
kadar kezalik harab olrnış altı pulluk künklerinün 
ta'mir ü tecdidi: 
Tecdid mahalli: 
Tı1len 
His ab 
40 

Künki 
1 00 Aded 
8 Fı 
800 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tülen 
His ab 
80 
4 Fı 
320 Guruş 

Cami'-i şerif-i mezkür terazüsından abdest maslakla
rıyla çeşmelerine gelinceye değin altı pulluk künkle
rinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
50 
4 Fı 
200 Guruş 

Zikr o lınan Ama b u d İs ma 'il Ağa hanesi karşusında 
çeşmeden Düpükçeşme (?)'ye gelinceye kadar keza
lik altı pulluk künklerinün yarma hendek ile ta 'mir ü 
tecdidi: 
Tecdid mahalli: 
Tı1len 
His ab 
60 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Künki 
1 50 Aded 
8 Fı 
1200 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tı1len 
His ab 
50 
230 Fı 
200 Guruş 

Zikr olman Düpükçeşme (?)'den hükumet konağı 
karşusmda çeşmeye kadar mefruş olan altı pulluk 
künklerinün yarma hendek ile ta 'rnir ü tecdidi: 
Tecdid mahalli: 
Tı1len 
His ab 
60 

Künki 
150 Aded 
8 Fı 
1200 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
Tı1len 
His ab 
80 
4 Fı 
320 Guruş 

Zikr olman hükumet konağı karşusmda çeşmeden 
çarşfi derilmnda şadurvana kadar altı pulluk künkle
rinün yarma hendek ile ta 'rnir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli: 
Tulen 
His ab 
60 

Künki 
150 Aded 
8 Fı 
1200 Guruş 

1 8 1  
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Ta'mir mahalli: 
Tfilen 
Hi sa b 
50 
4 Fı 
200 Guruş 

VAKIF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Zikr olman terazO ve çeşmelerinün ( . . .  ) ta 'miri mesa
rifi : 
S emen 
500 Guruş 

[Derkenar] Tarik-ı mezkOrun ferş olmacak künki 
EyyOb'dan ve revgan-ı beziri İzrnid'den ve suyolcısı 
İstanbul'dan ve arnele-i sairesi mahallinden tedarük 
olmacağı cihetiyle bir buçuk hammaliyye vaz ' alın
mış idüği şerh virildi. 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
27437 Guruş 

Yekün: 
210887 Guruş 

işbu defter natık oldığı üzre tarik-ı mezkOrun cem'an 
mesarif-i tesviyesi iki yük on bin sekiz yüz seksen 
yedi guruşa baliğ olacağı tahmin kılınmış ol babda 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 2 Mayıs sene [ 12] 89 [ 14  Mayıs 1 873] 

2716311 Hekimoğlu Ali Paşa suyolunun tamirat 
masrafına dair. 

Merhum Hekimağlı Ali Paşa suyollannun keşf-i ev
vel defteridür. 

Litroz'da birinci meslekden tarazOya kadar iki üzeri
ne borılannun yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
1 00 
1 0  Fı 
1000 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

İkinci terazildan köy tahtına gelinceye kadar iki üze
rine borılannun yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
1 10 
10  Fi 
1 100 Guruş 

Ferhad Paşa civarında Küçükyatak mesleğine gelin
ceye kadar: 
Tfilen 
His ab 
80 
10  Fi 
800 Guruş 

Ferhact Paşa çiftliği tahtından Bağçevan odası tahtı
na kadar altı parmak künklerinün tahtı yasdıklı üzeri 
tuğla harpuştalı zebaneleri yedirme ve ip sarılarak 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
20 

Künki 
50 Aded 
16  Fi 
800 Guruş 

Ayvalıdere'de yatakbaşı mesleğinden diğer mesleğe 
kadar mefrfiş iki üzerine kurşun borılannun yarma 
hendek ile ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
1 30 
10  Fi 
1 300 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
500 Guruş 

Yekün: 
5500 
650 Hekimağlı suyolcısı Ali Usta'nun ta'ahhüdiy-
le tenzili 
4850 Guruş 

- -
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Ber mantı1k-ı derkenar tarik-ı mezkı1run keyfiyyeti i
çün meclis-i acizanemüzden Eyyı1b serbölüği Musta
fa Ağa irsaliyle suyolcısı hazır aldığı halde bi' l-mu
'ayene fi' l-hakika istid 'a olmdığı üzre haric-i sı1rda 
Ferhad Paşa çiftliği civarında yatak mahallerinde 
mefrı1ş olan iki üzerine kurşun borı ve künklerinün 
ba'zı mahalleri müşrif-i harab olup tecdide muhtac 
olarak suları telefe carf1 cereyan itmekde idüği anla
şılmış ise de vakt ü hale göre şimdilik ehemm ü el
zem olan mahalleri ta 'mir olmmak üzre cereyan it
mekde bulınmış aldığından kaleme alınarak tanzim 
kılınan merbı1t bir kıt ' a  keşf-i evvel defterinde mu
harrer esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbikan 
meclisce vaz'-ı fiat olmarak hisab olındukda cem'an 
mesarif-i tesviyesi beş bin beş yüz guruşa baliğ oldı
ğı anlaşıldukdan sonra nizamına tevfikan münakasa
sı bi ' l-icra altı yüz elli guruş noksanıyla dört bin se
kiz yüz elli guruşda Hekimağlı suyolcısı Ali Usta 
üzerinde takarrur iderek daha noksanıyla talib-i alıarı 
bulınmadığından ol vechile şerayıt-ı lazımeyi havi 
ınılma ileyh yedinden alınan kontorato senedi zikr o
lınan keşf-i evvel defteriyle beraber merbı1tan tak
dim-i pişgah-ı ali-i cenab-ı nezaret-penahileri kılın
mış ve tarik-ı mezkı1rdan mahall-i alıara su cari ise 
de bu sene-i mübarekede sularun kılleti cihetiyle su 
mutasarrıflarına layıkıyla su virilemediğinden hisse 
tefrikiyle tahsili mümkin olamayacağından ve 
mesarif-i merkümenün cüz' iyyatdan bulındığına bi
naen meblağ-ı mesarif-i merkümenün üç hisse 
i 'tibarıyla sülüsanı müşarun ileyh Vali de Sultan vak
fı canibinden ve sülüsi dahi merhum Hekimağlı Ali 
Paşa vakfı tarafından i 'ta olmmak üzre tesviyesi 
mütevakkıf-ı re'y-i ali-i cenab-ı nezaret-penahileri 
olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l
emründür. 

Fi 6 Rebi'u' l-ahire sene [ 1 ]290 [2 Haziran 1 873] 

2716312 Laleli ve Mahmud Paşa camilerinin bo
zulan ana suyollannın tamirat masrafına dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer cennet-mekan Sultan 
Mustafa Han hazretlerinün bina ve ihyasına muvaf
fak oldukları Laleli cami ' -i şerifiyle Mahmud Paşa
yı V eli hazretlerinün cami '-i şerifine cari ma-i leziz 

31 "cari" fazladır. 
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ana tarikın un keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i aciza
nemüzden İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa ve 
Ta'rnirat rfıznamçesinden me'mfır Bedri Efendi irsa
liyle suyolcısı hazır olduklan halde bi' l-mu 'ayene 
keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mü
beyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkfırun menba '  mahalli olan Edirnekapusı 
haricinde Bayram Paşa civannda bağ derlinında va
kı ' meslekden Hırka-i şerif çeşmesi önüne gelinceye 
kadar mefrfış harab olrnış altı parmak künklerinün ca 
be ca hacalar küşadıyla kadirni vechile künklerinün 
tecdidiyle ve ba 'zan ta 'miri : 

Tecdid mahalli 
Tfılani 
His ab 
0040 

0050 

0016  

0 12 1  
0000 

0045 

0050 

0025 
0241 

Künki 
602 Aded 
1 8  Fı 

Ta 'mir mahalli 
Tfılani 
His ab 
0040 Bağ derlinında baş meslek

den ikinci mesleğe kadar 
0050 Nikos bağçesi dertimndan 

tut ağacına kadar 
001 6  Kal 'a  önünde kemer başın

dan nihayetine kadar 
001 5  Çın ar çeşmesi terazfısı ö

nüne 
0 1 2 1  
O 1 3 0  Esirci hanesi önünden Ye

niçeşme terazfısına kadar 
0045 Mezkfır terazfıdan Hırka-i 

şerif çeşmesi önüne kadar 
0050 Kireçhane önünden Bodur 

terazfıya kadar 
0025 Arab mesleği önüne 
037 1 
_8 _Fı 
2968 Guruş 

108 1 832 Guruş 

Hırka-i şerif cami ' -i şerifi çeşmesi önünden Çukur
çeşme terazfısına kadar mefrfiş harab olrnış iki üzeri
ne kurşun borılannun ca be ca hacalar küşadıyla ta'
rnir ü tecdidi : 

32 10836 
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Tecdid mahalleri Ta 'mir mahalleri 
TilHini 
Hisab 
00100 

00100 

00000 

Tfilani 
His ab 
000 

000 

100 

Çeşme önünden Eski Ali 
Paşa terazilsına kadar 
Eski Ali Paşa terazilsm
dan Kireçhane önüne ka-
dar 
İbrahim Paşa harnınarnı 
terazilsından Eviçi tera
zilsına kadar 

00000 =15"-'0"--_Eviçi terazilsından Çu
kurçeşme terazilsına ka
dar 

00200 

B on 
1 10 Aded 
250 Fi 
27500 Guruş 

250 
lQ_Fi 
2500 Guruş 

Haric-i silrda kal 'a önünde mevcild kemerün taş-ı 
mevcild ve noksan kapak ilavesiyle halis harcia ke
mer-i mezkilrun ta'miri : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
3 1  ı 2 

Terbi'an 
His ab 
64 

10  Fi 

640 Guruş 

Kapağı 
40 Aded 
10 Fi 
400 Guruş 

Sulıkulle başında mevcild kubbenün üzerine halis 
harcia noksan kapak ilavesiyle tesviyesi: 
S emen 
250 Guruş 

Fersude alınacak kaldırım tesviyesi: 
His ab 
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400 
ı Fı 
400 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
454 7.5 Guruş 

Yekün: 
50023.5 
02640 Ber veeh-i tahnlin ihrac olmacak atik =-"--'-.::...._ __ _ 

47383.5 
05383.5 
42000 

kurşun balıası Kıyye 1 320 Fı 2 

Guruş 

Ber mantOk-ı derkenar tarik-ı mezkGrun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Süleyman A
ğa ve Ta'mirat ruznamçesinden me' mGr Bedri Efen
di irsaliyle suyolcıları hazır oldukları halde tarik-ı 
mezkGrun ta 'mir ü tecdide şiddet-i lüzGrnı olan ma
halleri bi ' l-mu 'ayene ol babda kaleme alınarak tan
zim kılınan merbGt bir kıt 'a keşf-i evvel defterinde 
muharrer esamisi zirlerine rayic-i vakt ü hale tatbi
kan meclisce vaz ' -ı fiat olmarak his ab olındukda 
cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atık kurşun baha 
kırk yedi bin üç yüz seksen üç buçuk guruş[a] baliğ 
oldığı anlaşıldukdan sonra nizarnına tevfikan müna
kasası bi' 1-i cra beş bin üç yüz seksen üç buçuk guruş 
noksanıyla kırk iki bin guruşda Laleli bölükbaşısı 
Ömer Usta üzerinde takarrur iderek küfela ve şera
yıt-ı lazımeye rabt olınarak muma ileyh yedinden a
lınan kontorato senedi zikr olınan keşf-i evvel defte
riyle beraber merbutan takdim-i pişgah-ı samlleri kı
lınmış olmağla ber muceb-i keşf iktizasınun icrası 
babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 27 Receb sene [ ı 2] 88 [ ı  ı Ekim ı 87 ı ]  ve fi 30 
Eylül sene [ ı2]87 [12 Ekim ı 87 ı ]  

2716411 Sanyer'de Yenimahalle 'deki Cezayirli Ha
san Paşa çeşmesi suyolunun tamirat masrafına 
dair. 

Merhum Cezayirli Hasan Paşa'nun Sarıyar'da Yeni
mahalle'de kain inşa-gerdeleri olan çeşmeye cari ma
i leziz tarikınun keyfiyyeti içün Su meclisi cani-

1 87 

27/63!2c 
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binden Süleyman Ağa ve Taksim bölükbaşılanndan 
Ali Ağa ve mahalle-i mezkilr imam ve muhtaran ve 
ba'zı ahalileri hazır olduklan halde çeşme-i mezkilr 
su yın un menba ' ından nihayetine gelinceye kadar 
muhtac-ı ta'rnir ü tecdid olan mahalleri yegan yegan 
bi' l-mu'ayene vukü' bulacak mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Cevahirci istepan Ağa'nun bağı ittisalinde bir kol 
menba'ınun sahil-i bahrdan baş mesleğine gelinceye 
değin mefrilş olan Arnabud künkleri harab olup tec
dide muhtac bulınmış aldığından derilm kalaylı üzeri 
kır harpuştalı kadimi vechile Arnabud künklerinün 
tecdidi : 
Tôlen 
His ab 
145 

Künki 
362 Ade d 
6 Fi 
2172 Guruş 

Mahall-i mezkilrda mevcild olan lağmınun derilm 
çamur ile mernlil olup bir mikdar malıallini seyl al
mış aldığından lağmınun tahliyesiyle seyl almış olan 
lağmınun taş-ı cedid kum ve kireç harcia memzilc 
üzeri kapak ferş alınarak tesviyesi: 
Lağm tahliyesi : 
Tillen 
His ab 
40 
10  Fi 
400 Guruş 

Divan: 
Tôlen 
His ab 
20 
30 Fi 

600 Guruş 

Kapak: 
15  Aded 
10  Fi 

150 Guruş 
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Münhedim mahalline künk ferşi : 
Tfilen 
His ab 
10  

Künki 
25 Aded 
5 Fı 
125 Guruş 

Merküm Cevahirci istepan Ağa'nun bağı derı1nından 
katma mesleğine gelinceye değin Arnabud künkleri
nün ferş ve tesviyesi: 
Tı1len 
His ab 
106 

Künki 
265 Aded 
5 Fı 
1 325 Guruş 

Bağ-ı mezkı1r köşki ittisalinde bir kol katma tarikı
nun menba 'ın dan ana mesleğine gelinceye kadar ke
zalik harab olrnış Arnabud künklerinün tecdidi: 
Tfilen 
Hisab 
142 

Künki 
355 Aded 
5 Fı 
1775 Guruş 

Çobanağlı bağı ittisalinde diğer bir kol menba 'ından 
Y orgi Kalfa'nun hanesi ittisalinde ana tarikına gelin
ceye kadar harab olrnış Arnabud künklerinün tecdi
di : 
Tı1len 
His ab 
450 

Künki 
1 125 Aded 
5 Fı 
5625 Guruş 

1 89 
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Pazarbaşı mesleğinden yatakbaşı mesleğine gelince
ye kadar harab olmış Arnabud künklerinün zebane
lerine yedirme sarılarak tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
400 

Künki 
1000 Aded 
6 Fi 
6000 Guruş 

[Derkenar] İş bu bo n mahallin ün bir mikdan hane
ler tahtında kalmış aldığından atik borılannun ihracı 
mümkin olamayacağı şerh virildi. 

İkinci meslekden istid'a  olman çeşme-i mezkur hazi
nesine gelinceye kadar altı üzerine kutrında harab ol
mış kurşun borılannun Frenk borısıyla tesviyesi: 
Tı1len 
His ab 
160 
_,_4 __ Kıyye Beheri 
640 Kıyye 
=6 __ Fi 
3840 Guruş 

Çeşme-i mezkurun yedi arşun tı11 ve altı arşun arzın
da ve dört arşun kaddinde olan su hazinesinün deru
nma lökün kalay talasıyla çeşme-i mezkfirun üzerin
de mefruş olan döşeme taşları fersude aldığından ha
lis harcile seng-i siyah döşemesinün tesviyesi ve et
raf derzlerinün kettanlı (?) harcia ve badana ile i 'mar 
ve tesviyesi ve maslak tecdidi : 
S emen 
2200 Guruş 

Fersude olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tı1len 
His ab 
500 
ı Fi 
500 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
247 1 Guruş 
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Yekün: 
27 183 
002 13  Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye 1 06.5 Fı 2 
26970 
03970 İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa'nun ta

'ahhüdiyle tenzlli 
23000 Guruş 

Ber mantilk-ı derkenar tarlk-ı mezkurun keşf ü mu
'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden Süleyman A
ğa ve Taksim bölükbaşılarından All Ağa irsaliyle 
Yenimahalle imaını ve muhtaran ve ba 'zı ahallleri 
hazır oldukları halde bi ' ı-mu ' ayene ol babda kaleme 
alınarak tanzim kılınan merbut bir kıt 'a  keşf-i evvel 
defterinde muharrer esamlsi zirlerine rayic-i vakt ü 
hale tatblkan meclisce vaz '-ı fiat alınarak hisab olın
dukda cem'an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atık kur
şun baM yiğirrni altı bin dokuz [yüz] yetmiş guruşa 
baliğ aldığı anlaşıldukdan sonra nizamına tevfikan 
münakasası bi' l-icra üç bin dokuz [yüz] yetmiş gu
ruş guruş33 noksanıyla yiğirmi üç bin guruşda İshak 
Paşa suyolcısı Süleyman Ağa üzerinde takarrur ide
rek muma ileyh yedinden alınan bir kıt 'a kontorato 
senedi zikr olman keşf-i evvel defteriyle beraber 
merbutan takdim-i plşgah-ı samileri kılınmış ve ta
rik-ı mezkurdan mahall-i alıara su ifraz ve icra alın
mayup müstakıll çeşme-i mezkura cari aldığı ve aha
llsinün berren ve balıren eşedd-i ihtiyac ile işbu çeş
me suyına muhtac bulındukları istihbar kılınmış ol
mağla ber mGceb-i keşf icra-yı Icabı babında emr ü 
ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 
Fı 2 Receb sene [ 12]88 [ 1 6  Eylül 1 87 1 ]  ve fi 5 Eylül 

sene [ 1 2]87 [ 1 7  Eylül 1 87 1 ]  

2716511 Beyoğlu, Galata ve Kasımpaşa bölgelerine 
su ileten ana suyolunun tamirat masrafına dair. 

Beğoğlı'nda kain Taksim nam malıallden tarlk-ı cad
de ile dörtyol ağzına varıncaya kadar Beğoğlı ve Ka
sım Paşa ve Galata'ya tahsis alınan keblr ana suyalı
nun mürGr-ı zernan ile müşrif-i harab olmış aldığın
dan bahisle altı parmak kutrında dökme timur borı 
ferş olınmasiyçün mahall-i mezkGr bölükbaşılarınun 

33 "guruş" mükerrerdir. 

1 9 1  
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bi' t-takdim havale buyurılan bir kıt 'a istid'aları üze
rine Ebniye hulefasından Nı1reddin Efendi bi' l-irsal 
Su meclisi a'zasından Mustafa Ağa hazır oldığı Ml
de mu 'ayene ve misaha itdirilerek mikdar-ı mesarifi
ni mübeyyin terkım kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Zikr olman ana tarikun kadim iki üstüne harab kur
şun borılannun ihraciyçün hendek hafrıyla mücedde
den altı parmak kutrında başları kurşun ile biribirine 
merbı1t dökme timur borı ferşi : 
Tı1len 
His ab 
450 Taksim'den Ağa cami ' -i şerifi terazı1sına ka-
dar 
393 Andan Galata sarayı köşesine kadar 
377 Arslan ağzı terazı1sına kadar 
340 Andan dörtyol ağzında mesleğe kadar 
1560 

Aded-i borı 
( . . .  ) 

446 Aded 
1 6 1  Kıyye Beheri 
7 1 806 Kıyye 
2 Guruş 30 Pare Timur balıası hin-i inşasında 

fiat tagayyür ider ise ana göre 
hisab olmacakdur 

O Guruş 30 Pare İ 'maliyyesi 
::..3--"G"-'u""-r.!::.us:.:.-=20"'--"-P.:::;ar"""e'----Fi 
25 1321  Guruş 

Be h eri 
Tı11en 
Hi sa b 
3 .5 

Musluk ( . . .  ) 
6 Aded 

Fesh olmacak kaldınmlarun noksan taş ilavesiyle i ' 
mali: 
Tı11en ( . . .  ) 
Hisab Hisab 
1525 2 

Terbi'an 
His ab 
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3050 
2 Fi 
6100 Guruş 

Nakliyyesi: 
25 1 32 Guruş 

Yekün: 
282553 
032175 Atik kurşun balıası 
250378 

Tı1lan1 
His ab 
1560 

Aded-i borı 
858 Aded 
1 5  Kıyye Beheri 
12870 Kıyye 
2.5 Fi 
32 175 Guruş 

Yalnız iki yük elli bin üç yüz yetmiş sekiz guruşa 
baliğ olmışdur. 

Fi 1 2  Eylül sene [ 12] 89 [24 Eylül 1 873] 

2716512 Alibeyköy 'deki Hulusi Ahmed Paşa çeş
melerinin bozulan suyollannın tamirat masrafına 
dair. 

[Derkenar] Keşfine me'mı1r İbrahim Usta'dur Beğ
lik. 

Müteveffa Hulusı Ahmed Paşa hazretlerinün All 
Beğ karyesinde kain inşa-gerdeleri olan üç aded çeş
melerinün suyailannun keşf-i evvel defteri. 

Menba' mahalli S aya mer'asında vakı ' mevcı1d lağ
mınun derı1nı kum ve çamur ile memlı1 aldığından 
lağm-ı mezbı1run tahliyesi: 
Tı1len 
His ab 
20 
3 Fi 
60 Guruş 

1 93 



194 

27/65!2a 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Mahall-i mezkı1ra taş-ı cedid ma'a kapak ferşiyle 
kum ve kireç harcile müceddeden ıskara inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
8 1 .5 ı 

Terbi'an 
His ab 
12  
15  Fı 
1 80 Guruş 

Lağm ağzından baş bacaya gelinceye kadar ca be ca 
hacalar küşadıyla mefrı1ş Arnabud künklerinün top 
çekme ta 'miri: 
His ab 
400 
1 .5 Fı 
600 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda diğer lağmun iki aded hacaları 
münhedim olmış olmasıyla lağm-ı mezbı1run derı1nı 
kum ve çamur ile memlı1 olmış aldığından lağm-ı 
mezbı1run tahliyesi: 
Tı1len 
Hi sa b 
80 
3 Fı 
240 Guruş 

Baca küşadı : 
Aded Beheri 

2 

Tı1len 
His ab 
3 
5 

Terbi'an 
His ab 
102 
5 Fı 
5 1 0  Guruş 

Arzen 
His ab 
3 
5 

Kadden 
His ab 
3 
3 

Mahall-i mezkı1r civarında vakı ' bir aded ıskarasını 
seyl almış aldığından noksan taş ma'a kapak ilave
siyle ıskara ta 'miri : 
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Tı11en Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
5 1 .5 ı 

Terbi'an 
His ab 
7.5 
10 Fı 
75 Guruş 

Dere mahallinde mefrfiş Arnabud künklerinün yarma 
hendek ile tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
35 

Künki 
88 Aded 
6 Fı 
528 Guruş 

Mahall-i mezkfirda mefrfiş Arnabud künklerinün 
yarma hendek ile tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 
6 Fı 
1500 Guruş 

Eskikotra nam malıallden karye-i mezkfir derfinında 
cami '-i şerif civarına gelinceye kadar mefrfiş Arna
bud künklerinün ziyade harabm un tecdidiyle ma 'ada 
malıallerin ün yarma hendek ile top çekme ta 'ınlri : 

Künk tecdidi 
His ab 
30 
00 
00 
70 

165 

Top çekme ta 'miri 
Hi sa b 
00 
50 
50 
00 

00 

1 00 

Iskara mahallinden yukaruda 
Eskikotra nam mahallde 
Taş ocağı kurbında 
Taksim arkasından dereye ka
dar 
Cami '-i şerif önündeki çeşme
den taksim mahalline kadar 

195 
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Künki 
ı 65 
ı 65 
082 
4ı2  Aded 
6 Fı 
2472 Guruş 
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ı5o 

250 

Mahall-i mezkurdan cami '-i 
şerif önüne kadar 

1 .5 Fı 
375 Guruş 

Karye-i mezkur derilmnda vakı ' Akçeşme'den ca
rni '-i şerife mahsus yatak mahallinde mefn1ş Ama
hud künklerinün zebanelerine yedirme ve ip sarıla
rak yarma hendek ile tecdidi : 
His ab 
ı 8o 

Künki 
450 Aded 
7 Fı 
3 ı 50 Guruş 

Taş ocağı civarına müceddeden taş ma 'a  kapak fer
şiyle ıskara-i mezkurun inşası: 
Aded Beheri 

Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

ı 5 1 .5 ı 

Terbi'an 
His ab 
7.5 
10 Fı 
75 Guruş 

Tarik-ı mezkurda mevcud birer arşun çamçarşu se
kiz aded mesleklerin ün ta 'miri mesarifi : 
S emen 
ı60 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
992.5 Guruş 

Yekün: 
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109 17.5 
"""02�9"-'1'-'7_,.5::_ __ Hasköy li U s ta Sava'nun ta' ahhüdiy le 
tenzili 
8000 Guruş 

27/66/1 Samatya 'da Hacı Hüseyin Ağa mahalle
sindeki Sultan Süleyman vakfına ait çeşmenin bo
zulan suyolunun tamirat masrafina dair. 

[Derkenar] Tarik-ı mezkfırun keşfi ve mu'ayenesin
de Beğlik suyolcısı İbrahim Usta ve ahaliden Muh
tar-ı evvel Hüseyin Beğ ve Saka Mehmed Ağa ve 
suyolcılan hazır oldukları. 

Sultan Süleyman vakfından Samatya'da Hacı Hüse
yin Ağa mahallesinde Arab kapusı nam mahallde 
çeşme suyollannun keşf-i evveli. 

Tarik-ı mezkurun mahall-i mefrfirzı34 Balcı lağrnı it
tisalinde meslekden ya[ta]kbaşı mesleğine gelinceye 
kadar mefruş Amabud künklerinün yarma hendek ile 
ta'miri : 
Tfılen 
Hisab 
200 
3 Fı 
600 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden istid 'a olman çeşmenün ha
zinesine gelinceye kadar yatak mahallinde mefruş o
lan Amabud künkler ziyade harab aldığından zeba
nelerine yedirme ve ip sarılarak kadirni vechile tec
didi : 
His ab 
1 15 

Künki 
287 Aded 
7 Fı 
2009 Guruş 

Beş arşun çamçarşun35 çeşme-i mezkfir hazinesinün 
derunına lökün kalay talası mesarifi: 

34 mahall-i mefrilzı 
35 çamçarşil 
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S emen 
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Fersı1de olmacak kaldırım tesviyesi: 
His ab 
300 
ı Fı 
300 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
3 1 1  Guruş 

Yekı1n: 
3520 
0360 Yedikulle su yolcısı Osman Usta'nun ta 'ahhü

diyle tenzili 
3 160 

27/66/2 Beylerbeyi sarayı ile civanndaki çeşmenin 
bozulan suyolunun tamirat masrafına dair. 

-�� ,,  . - �..,.,_;2-!-.N.JIJJ--� . ..� J ... ..,� .. 1 ./ • • ' • • � �.A> . <1-ı..e.� ;.,_. . ,  . . . . ....... �� Beg� lerbeg� i  saray-ı hümayı1n verasında Fıstıklı nam 
-ı.>,�,.� . . . """""-� .... .ı.> .n - f ��ı:FÖ'� . •  �u; --: -v---��:-� · �cs.:.-_.._..., L -:.� · -:-....J : �  mahallde vakı ' çeşme ile saray-ı hümayı1n-ı mezkı1-. 

�'-.:...J •. � . 1. :A'_.... �-.-..:;· . ..... ,..e...,_� � �z-Jr·, : . ""�...b --- �/ reye cari ma-i leziz tankı ta'miratınun ba irade-i se-
'Jq>,;, � - �-- �:..:..s--..,�.....,;: - . ..... -..:..ı ... �� .. �-r ·  � - - .-14>r..::-� :...:.;..;;J�P _ .... �.-�.e.� ..... � niyye mesarif-i muhammenesi olan gayr-i ez tenzil 
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.. 

� CA,.;-U-.:::.1 .. �<._, ' yiğirmi bin yedi yüz elli guruş masrafla bft silret sa-:)' t-V �  . .  -.. ... _,e, 
'�· -:.· ·-../ ......- �'-- c..��;_ ray-ı hümayı1n-ı mezkı1r su yolcısı Angeli uhdesine 

#-�,., (- -.: · ,};-" -- - ,  havale olmarak tarik-ı mezkı1r merküm ma'rifetiyle 
-� ,. {i, �-t.  . der-dest ta 'mir olınmakda bulınmış ol dığından meb-

c::-�· '"�.,--o-:-::--- lağ-ı mesarif-i mezkı1ra mahsuben def'aten ale' I
� ;,.f? .. ��-.:· hisab olarak on bin guruşun dahi Hazine-i hassa-i şa-

, .<...._c .. ," • � hane canibinden i ' ta ve ihsan b uyunlması babında. 
Fı 8 Ca sene [ 12]9 1 /Fı 1 0  Haziran sene [ 12]90 [22 

Haziran 1 874] 

5000 Guruş Def'a 

Fı 1 8  Ca sene [ 12]9 1  ve fi 20 Haziran sene [ 12]90 [2 
Temmuz 1 874] 

20000 Guruş Def' a 
Fı 1 8  C sene [ 12]9 1  ve fi 20 Temmuz sene 

[ 12]90 [ 1  Ağustos 1 874] 

Müsa'ade-i aliyye-i (silik) . 
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27166/3 Süleymaniye civarındaki Kethuda Meh
med Efendi çeşmesi suyolunun tamirat masrafına 
dair. 

Süleymaniyye civarında Samanviren mahallesinde 
Had1ce Sultan kethudası Mehmed Efendi vakf-ı şeri
fi hayriltından çeşmesi suyollarınun keşf-i evveli. 

Süleymaniyye cami '-i şerifi kurbında Tiryili çarşı1sı 
ittisalinde viikı ' meslekden istid 'a o lınan çeşmeye 
kadar kadimen kurşun borılannun eseri olmadığın
dan müceddeden on sekiz nurnrolı Frenk borısı 
vaz 'ı :  
Tı1len 
His ab 
440 
4 Kıyye Beher zira 'ı 
ı760 Kıyye 
7 Fi 
ı2320 Guruş 

Dört arşun tı11 ve arzında üç arşun kaddinde hazine
sinün derunına lökün kalay talası mesarifi: 
S emen 
350 Guruş 

Çeşme-i mezkı1run önündeki taş teknesi şikest olma
sıyla iki arşun tı1lında yarım arşun arzında mücedde
den mermer tekne ilavesiyle tesviyesi mesarifi : 
S emen 
250 Guruş 

Çeşme-i mezkı1ra maslak ma' a kin ed: 
ı Aded 
ı Kıyye 
50 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
440 
ı Fi =------' 

440 Guruş 

Nakliyye ve hamrnaliyyesi: 
ı 34ı Guruş 

Yekün: 
ı475 ı 

199 

2716613 
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Oı45 ı  Süleymaniyye bölükbaşısı Ahmed Efen
di'nün ta'ahhüdiyle tenzili 

1 3300 Guruş 

Çeşme-i mezkfir tarikınun keşf ü mu 'ayenesiyçün 
meclis-i acizanemüzden Beğlik suyolcısı İbrahim 
Usta irsaliyle suyolcısı hazır oldığı halde bi' l-mu 'a
yene ol babda kaleme alınarak tanzim kılınan merbfit 
bir kıt 'a keşf-i evvel defterinde muharrer esamisi zir
lerine rayic ya'ni nühas olmak üzre vaz '-ı fiat alına
rak hisab olındukda cem'an mesarif-i tesviyesi on 
dört bin yedi yüz elli bir guruşa baliğ oldığı anlaşıl
dukdan sonra nizamına tevfikan münakasası bi' l-icra 
bin dört yüz elli bir guruş noksanıyla on üç bin üç 
yüz guruşda Süleymaniyye bölükbaşısı Ahmed E
fendi üzerinde takarrur iderek daha noksanıyla yap
ınağa talib-i aharı bulınmamış aldığından ol vechile 
şerayıt-ı lazımeyi havi mGma ileyh yedinden alınan 
kontorato senedi zikr olınan keşf-i evvel defteriyle 
beraber merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınmış 
ve tarik-ı mezkfirdan mahall-i ahara ifraz ve icra o
lınmayup müstakıll çeşme-i mezkfira cereyan itmek
de oldığı anlaşılmış olmağla ber mficeb-i keşf iktiza
sınun icrası babında. 

Fi 1 5  Ca sene [ 1 2]9 ı  [29 Haziran 1874] 

27/67/1 Mecidiye kışlası, Galata sarayı ve hamarnı 
suyollannın tamiri için yapılan harcamaların kul
lanılan su miktanna göre su sahipleri arasında 
taksim edilmesine dair. 

Geçen seksen dört senesinden şimdiye kadar Meci
diyye kışla-i hümayfinı ve Galata sarayı ile hamma
mı ana suyollannun ta'mirat-ı cüz' iyye ve zarGriyye
siyçün sarf itmiş oldığı üç bin beş yüz seksen iki gu
ruş can olan mahallerün masuralarına göre bi' t-tak
sim tevzi' olmarak hisse-i musibelerini mübeyyin 
terkim kılınan mukaseme defteridür. 

[Der kenar] Miri. 
Mekteb-i sultaniyye'ye cari ma-i leziz: 
Masura 
4 Aded 

666 Guruş ı 7 Pare ı Akçe 
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[Derkenar] Bu dahi. 
Galata sarayı hammarruna cari: 
Masura 
4 Aded 

666 Guruş ı 7 Pare ı Akçe 

[Derkenar] Bu dahi. 
Mecidiyye kışla-i hümayunına cari: 
Masura 
4 Aded 

666 Guruş ı 7 Pare ı Akçe 

[Der kenar] Vakfı. 
Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sanı efendi
müz hazretlerinün vakf-ı celilelerinden Galata sarayı 
civarında Çukurcum 'a  dimeğle ma 'rüf Muhyiddin 
mahallesiyle Kamer Hatlin mahallesinde çeşmeye 
saray-ı mezkür suyından birer masuradan cem'an: 
Masura 
2 Aded 

333 Guruş 8 Pare 

[Derkenar] Bu dahi. 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
vakf-ı şerifinde n Cihangir cami '-i şerifine cari: 
Masura 
ı .5 Aded 
249.5 Guruş ı 6  Pare 

[Derkenar] Bu dahi. 
Vakf-ı müşarun ileyhden Sormagir cami ' -i şerifine 
cari: 
Masura 
1 .5 Aded 

249.5 Guruş ı 6  Pare 

[Derkenar] Ashabı. 
Serasker-i esbak devletlü Namık Paşa hazretlerinün 
konağına cari: 
Masura 
ı Aded 

1 66.5 Guruş 4 Pare 

20 1 

27167/la 
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[Der kenar] Vakfı. 
Ağa cami '-i şerifine cari: 
Masura 
0.5 Aded 

83 Guruş ı 2  Pare 

[Derkenar] Bu dahi. 
Kuloğlı mahallesinde Bosnevi Mehmed Efendi çeş
mesine cari: 
Masura 
ı Aded 

ı 66.5 Guruş 4 Pare 

[Derkenar] Ashabı. 
Ağa cami '-i şerifi civarında Bağçeli hammama cari: 
Masura 
ı Aded 

ı 66.5 Guruş 4 Pare 

[Derkenar] Bu dahi. 
Ağa hammarnma cari: 
Masura 
ı Aded 

ı 66.5 Guruş 4 Pare 

Yekfin: 
Masura 
2 1 .5 Aded 

3582 Guruş 

Canib-i miriden i ' tası lazım gelen mesarifi :  
ı 999 Guruş ı 2 Pare 

Vakfıarına cari ma-i leziz içün Evkaf-ı hümayfin ha
zinesinden i 'tası icab iden mesarifi: 
9 ı 6  Guruş ı 2  Pare 

Ashabı taraflarından i ' tası lazım gelen mesarifi: 
666 Guruş ı 6 Pare 

İşbu mukaseme defteri natık oldığı üzre tarik-ı mez
kfirun cem'an mesarif-i tesviyesi olan üç bin beş yüz 
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seksen iki guruşun bin dokuz yüz doksan guruş on 
iki paresi ebniye-i miriyyelere diri ma-i leziz içün 
cftnib-i ınlriden ve dokuz yüz on altı guruş on iki pa
resi vakflarına cari ma-i leziz ·içün Evkaf-ı hümayun 
hazinesinden ve altı yüz altmış altı guruş on altı pa
resi dahi su mutasarrıflarına cari ma-i leziz içün as
habı taraflarından i 'tası lazım geleceği muhat-ı ilm-i 
samileri buyurıldukda ol babda emr ü ferman hazret
i men lehü' l-emründür. 

Dar-ı şura-yı askerinün re'y ü kararı üzerine meblağ
ı mesarif (silik). 

Mezkur sudan her kimün hissesi var ise az çok cere
yan itdirilmesinden vazgeçmeyecekleri derkar oldığı 
gibi madamki mezkur suyollarınun mesarif-i külliy
yesi vukü 'ında umumına hisse tefrik olmacağından 
zikr o lınan ta 'ınlr mesarifinün dahi um um hisse as
habına taksimi lazım geleceğinden ol vechile mukte
zası ifa olmmak üzre lazım gelen taksim pusılasınun 
irsali ve ba 'dema bu maküle ta 'ınlrata lüzum görün
diği halde kışlalarda bulınan zabitan-ı askeri tarafın
dan taht-ı tasdika aldınldukdan sonra işe mübaşeret 
olmması Dar-ı şura-yı askeri derkenarından müste
ban olmış ve ta'mirat-ı mezkur mesarifi olan üç bin 
beş yüz seksen iki guruş cari olan mahallerün masu
ralarına göre tevzi' ve taksim olmarak merbutan tak
dim-i pişgah-ı samileri kılınan mukaseme defterinün 
zir-i yekun cenahında gösterildiği vechile bin dokuz 
yüz doksan dokuz guruş on iki paresi canib-i ınlri
den ve dokuz yüz on altı guruş on iki paresi Evkaf-ı 
hümayun hazinesinden ve kusur altı yüz altmış altı 
guruş on altı paresi dahi su mutasarrıfları tarafından 
i ' tası lazım geleceği anlaşılmış ve ba 'dema bu ma
küle vukü' bulan mesarif-i cüz' iyyenün ancak bu 
maküle ta'mirat-ı mezkura lüzum göründiği halde 
kışlalarda bulınan zabıtan-ı askeri tarafına haber vi
rilerek taht-ı tasdika aldınldukdan sonra işe mübaşe
ret olmması Suyolcısı İbrahim Usta'ya dahi ekiden 
tenbih olınmış olmağla kabınun icrası babında. 

Fı 28 Ca sene [ 12]91  [ 1 2  Temmuz 1 874] 

Halkalı suyollarınun Atpazarı yataklarında olan bo
zuk malıallerine ferş olmmak üzre Gazhane-i amire 
içün getürtilmiş olan timur borılardan on iki parmak 
kalın[lı]ğında olan cinsinden üç yüz adedinün ta'vi
zan i 'tası mümkin olacağını ve mesarif-i nakliyyesi 

203 

27/67/lb 
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olan iki bin beş yüz otuz beş guruşun peşinen i 'tasını 
amir fi 20 Şevval sene [ 12]89 tarihiyle ve otuz beş 
nurnrolı tezkire-i aliyye-i hazret-i nezaret-penahlleri 
müdrike-pira-yı çakeri olmış ve mezkGru' l-mikdar 
timur barınun ahzı zımnında meblağ-ı mezbur Su 
nezareti ma' rifetiyle takdim ve irsal kılınmış o ldığı
na dair fi 2 1  Şevval sene [ 12]89 tarihinde Hazine-i 
hassa nezaret-i eelllesine tezkire-i aliyye-i emanet
penahi yazıldığı mukayyeddür. 

Fı 27 Ca sene [ 12]9 1  [ l l Temmuz 1874] 

Ber mantük-ı derkenar Saray-ı cedid-i amireye Hal
kalı suyından cari olan ana tarikınun geçen seksen 
altı senesi Ağustos'ından seksen dokuz senesi Ni
san'ına gelinceye değin üç sene zarfında vukü' bulan 
ta'mirat-ı cüz' iyye mesarifi olup Hazine-i hassa-i şa
haneden i 'tası istid 'a olman dokuz bin sekiz yüz 
yetmiş bir guruş mesarifün keyfiyyeti tahkık ve ted
kik olındukda fi ' l-hakika anbar-ı mezkGr müdiriyyeti 
i '  lamında gösterildiği vechile tarik-ı mezkGrun da
hil-i saray-ı hümayunda olan ta'mirat mesarifi Kırk
çeşme suyollarıyla beraber anbftr-ı mezkureden ve 
haricinde olan mesarifatı ki ma-i mezkurun menba'ı 
olan A vas ve Karfa ve Ayapa karyeleri canibinden 
Saray-ı hümayuna gelinceye değin ca be ca vuku' 
bulan ta 'mirat-ı cüz' iyye Suyolcısı İbrahim Usta 
ma'rifetiyle ta'mir ü tesviye alınmış ve olınmakda 
bulındığı gibi dahil-i surda yatak mahallerinde mef
ruş olan kurşun borı ve künklerün kable' l-inşa hara
biyyeti cihetiyle bozılan mahalleri nezaret-i acizane
ınüze suyun telefden vikaye ve Saray-ı hümayunun 
idaresine sekte gelmernek üzre ta'mir ü tesviye itdi
rilmesi nizarnı iktizasından bulınrnış aldığından ol 
vechile keşf ve (silik) der'akab tesviye itdirilmekde 
bulındığı ve bundan akdem fi 24 C sene [ 12]84 tari
hinde tarik-ı mezkurun mesarif-i ta'miriyyesi olan 
beş bin yedi yüz altmış bir guruşun bin iki yüz alt
mış bir guruşınun tenzlliyle dört bin beş yüz guruşun 
i ' ta olmdığı kayden ma' 1 Gm olrnış ve bu cihetle ta
rik-ı mezkurun mesarif-i seneviyyesi iki bin iki yüz 
elli guruş dimek olacağından işbu mesarifün buna 
nisbetle biraz ziyadece görünmiş aldığından meblağ
ı mezburun sabıkına nazaran iki bin sekiz yüz yetmiş 
bir guruşınun tenzlliyle kusur yedi bin guruşun i 'tası 
muvftfık-ı re'y  ü irade-i aliyyeleri boyunldığı halde 
meblağ-ı mesarif-i merkümenün cari olan sularına 
göre meblağ-ı mezburun nısfı olan üç bin beş yüz 
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guruşı Saray-ı cedid-i şahane derunıyla Hazine-i 
hassa-i mülukaneye can ma-i leziz içün Hazine-i 
hassa canibinden ve nısf-ı aharı dahi Bab-ı all ve 
Bab-ı hazret-i seraskeri ve Defterhane ve Habshane-i 
umurn1 ve Elbise anbarı canibierine cari ma-i leziz i
çün Mali yy e hazine-i eelllesinden tesviyesiyle ba'
dema tarik-ı mezkurun harab olan mahallerinün ta'
mirat-ı cüz' iyyesinün ne yolda hareket olmması la
zım geleceği mücerred re'y  ü irade-i aliyye-i cenab-ı 
nezaret-penahllerine menut mevaddan olmağla ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

Fı ı ı C sene [ ı ]29 ı ve fi 1 3  Temmuz sene [ ı2]90 
[25 Temmuz ı874] 

27/68/1 Cankurtaran 'daki Sultan Süleyman çeş
mesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

Ahurkapu civarında Cankurtaran nam-ı diğer Seyyid 
Hasan mahallesinde Sultan Süleyman vakfından çeş
me soyollarınun keşf-i evvel defteridür. 

Beğlik suyolcısı İbrahim Usta me'mur idüği. 

Sultan Ahmed meydanında kain lağm ağzından ca
mi '-i şerif havlısına gelinceye kadar lağm-ı mezbur 
derlinında teraküm iden çarnunnun tahliyesiyle mef
ruş olan paşa künklerinün top çekme ta 'miri: 
Lağm tahliyesi: 
TGlen 
His ab 
70 
4 Fı 
24036 Guruş 

Top çekme ta 'rn1ri: 
TGlen 
70 
4 Fı 
24037 Guruş 

Lağm-ı mezbura mahsus bir aded bacası çökmiş ol
dığından taş-ı cedid ile örili baca inşası: 

36 280 
37 280 

205 

27/68/1 
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Kadden 
His ab 
6 

Terbi'an 
Hisab 
1 8  

S emen 
500 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Devren 
His ab 
3 

Baca-i mezkfir üzerine taş çerçube ve timur kapak 
ma'a kilid tanzimi mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Kabasakal'da attar dükkanı ittisalinde mefrfiş Ama
hud künkleri harab aldığından kadimi vechile künk
lerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
12  

Künki 
30 Aded 
6 Fi 
1 80 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda mevcfid iki aded meslekleri ha
rab olmış aldığından müceddeden iki aded doğrama 
kapak ve kilid tanzimi mesarifi :  
S emen 
300 Guruş 

Karavolhane ittisalinde meslekden mekteb köşesine 
gelinceye kadar mefrı1ş dört üzerine kurşun borıları
nun yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
70 
5 Fi 
350 Guruş 

Fodula katibi konağı ittisalİndeki terazfidan istid 'a  
olman çeşmeye gelinceye kadar yarma hendek ile 
müceddeden on sekiz numralu Frenk borısı vaz' ı :  
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Tfilen 
His ab 
80 
....:..4 __ Kıyye Beher zira'ı 
320 Kıyye 
_,_7 __ Fi 
2240 Guruş 

Müceddeden bir aded maslak vaz 'ı .  
ı Aded 
ı Kıyye 
35 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
454.5 Guruş 

Yekı1n: 
500 1 .5 
0501 .5 İshak Paşa suyolcısı Süleyman Ağa ta'ahhü

diyle tenzlli 
4500 Guruş 

2716812 Kumkapı 'da Muhsine Hatun mahallesin
deki Sultan Süleyman çeşmesi suyolunun tamirat 
masrafina dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Kumkapu dahilinde 
İbrahim Paşa nam-ı diğer Muhsine Hatlin mahalle
sinde Sultan Süleyman Han hazretlerinün çeşmesi 
suyollannun keşf-i evvel defteridür. 

Me'mı1n İbrahim Usta idüği. 

Mahall-i müfrezi baş meslekden yatakbaşı mesleğine 
gelinceye kadar lağm derlinında mefrı1ş altı pulluk 
künklerinün tecdldi: 
Tfilen 
His ab 
1 30 

Künki 
325 Aded 
6.5 Fi 
2ı  12.5 Guruş 

207 

2716812 
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Mezkfir yatakbaşı mesleğinden Rüşdi Beğ'ün konağı 
ittisalİndeki mesleğe gelinceye kadar mefrfiş altı pul
luk künklerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Tı1len 
His ab 
170 
3 Fı 
5 1 0  Guruş 

Rüşdi Beğ'ün konağı ittisalİndeki meslekden istid'a 
olman çeşmeye gelinceye kadar mefrfiş Arnabud 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tı1len 
His ab 
320 

Künki 
800 Aded 
6 Fı 
4800 Guruş 

Yatak mahallinde mefrO.ş Arnabud künklerinün ze
banelerine yedirme ve ip sanlarak tecdidi : 
His ab 
70 

Künki 
175 Aded 
8 Fı 
1400 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırımlarun tesviyesi: 
His ab 
560 
ı Fı 
560 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
938 Guruş 

Yekün: 
1 0320.5 Guruş 

2716813 Zabtiye dairesi suyolunun tamirat masra
fına dair. 
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Daire-i zabtiyye'ye cereyan itmekde olan ma-i leziz 
tarikinun keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i acizane
ınüzden Beşiktaş suyolcısı Osman Usta irsaliyle su
yolcısı hazır oldığı halde bi' l-mu 'ayene keşf ü misa
ha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim 
kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi Sultan Mahmud 
Han-ı Sani efendimüz hazretlerinün türbe-i şerifi 
karşusında vakı ' divar yüzünde vakı ' meslekden 
Zabtiyye dairesi derlinında kain hazineye gelinceye 
kadar müceddeden on sekiz nurnrolı Frenk kurşun 
borısı vaz'ı :  
TGlani 
His ab 
400 
4 Kıyye Beher zira 'ı 
1 600 Kıyye 
7 Fi 
1 1200 Guruş 

Yarım arşun çamçarşfi müceddeden mermer tekne 
ma'a kapak vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
50 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırım tesviyesi: 
TfiHini 
His ab 
240 
ı Fi 
240 Guruş 

Nakliyye ve hamrnaliyyesi: 
1 149 Guruş 

Yekfin: 
1 1200 
00050 
00240 
1 1490 
01 149 
12639 
00939 Beğlik suyolcısı İbrahim Usta ta'ahhüdiyle 

tenzili 
1 1700 Guruş 
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[Terkin] 
Daire-i zabtiyye'ye cereyan itmekde olan ma-i lezi
zün borılan on beş nurnro olması ve köhne bulınına
sı cihetiyle cereyan itmekde olan su gaib olarak ida
reye gayr-i kat! bulındığından zikr olman borılarun 
lüzı1m-ı ta 'mir ü tecdidi. 

Zabtiyye nezaret-i celilesine: 
Devletlü efendüm hazretleri ; 
Mantük-ı ernr ü iş 'ar-ı ali-i cenab-ı nezaret-penahile
ri vechile mezkı1r suyollarınun keşf ü mu 'ayenesiy
çün meclis-i acizanemüzden Beşiktaş suyolcısı Os
man Usta irsaliyle Suyolcısı İbrahim Usta hazır oldı
ğı halde bi' l-mu'ayene keşf ü misaha itdirilerek tan
zim kılınan merbı1t bir kıt 'a keşf-i evvel defterinde 
muharrer esamisi zirlerine rayic akçe olmak üzre 
vaz ' -ı fiat olmarak lede'l-hisab cem 'an mesarif-i tes
viyesi on iki bin altı yüz otuz dokuz guruşa baliğ ol
dığı anlaşıldukdan sonra nizamma tevfikan münaka
sası bi' l-icra dokuz yüz otuz dokuz guruş noksanıyla 
on bir bin yedi yüz guruşda Beğlik suyolcısı İbrahim 
Usta üzerinde takarrur iderek daha noksanıyla yap
ınağa talib-i aharı bulınmamış aldığından ol vechile 
şerayıt-ı lazımeyi havi mı1ma ileyh yedinden alınan 
kontorato senedi zikr olman keşf-i evvel defteriyle 
beraber merbı1tan takdim-i pişgah-ı samileri kılınmış 
olmağla ol babda ernr ü ferman hazret-i men lehü' l
ernründür. 

Fı 1 6  C sene [ 12]9 1  [30 Temmuz 1 874] 

27/68/4 Tafsilatı 27166/3 numaralı hükümde belir
tilen Süleymaniye civarındaki Kethuda Mehmed 
Efendi çeşmesi suyolu tamirat masrafının bir kıs
mının Evkaf hazinesinden tahsil edildiğine dair. 

Süleymaniyye civarında Samanviren mahallesinde 
kain Hadice Sultan vakfından çeşmeye cari ma-i le
ziz tarikınun mesarif-i keşfiyyesi olan on üç bin bu 
kadar guruşa mahsı1b olmak üzre ale'l-hisab olarak 
ta'vizan ber ınıleeb-i bala on bin guruşun Evkaf-ı 
hümayı1n hazine-i celilesinden ahz ve makbuz alın
dığını mübeyyin işbu sened takdim kılındı. 

Fı 20 C sene [ 12]9 1  [4 Ağustos 1 874] 
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27/6911 Tafsilatı 27158/3 numaralı hükümde belir
tilen Riva kalesi camii suyolunun tamirat masrafı
nın nerelerden karşılanacağına dair. 

Ber mantük-ı derkenar tarik-ı mezkfirun ber mficeb-i 
iş 'ar nereleri yapılacağınun keyfiyyeti tahkik olın
dukda Anadolıkavağı karyesinde kain cami ' -i şerif 
ile orada bulınan kal 'a  çeşmesine cari suyollarınun 
ber mficeb-i keşf gayr-i ez tenzil dokuz bin beş yüz 
guruş masrafla i cra-yı ta 'miri ba suret-i sabık Baye
zid suyolcısı Süleyman Usta'ya havale buyurılmış ve 
Bahr-i siyah alayınun kapu çukadarı Mülazım-ı ev
vel Mehmed Efendi celb olınarak yedinde olan mü
başeret sOreti ahz ve müte 'ahhidi mfima ileyh Sü
leyman Ağa'ya i ' ta ve tesilm kılınmış ve suret-i mez
kfir eşkaline nazaran birinci meslekden üçünci kal 'a  
suyınun ifraz olmdığı mesleğe kadar müşterek olan 
tarikı ile meslek-i mezkurdan kışla ittisalinde diğer 
mesleğe kadar künklerinün (silik) tecdidi ve ba'zan 
kurşun borı ve kal 'a içinde matbalı suyolı reedidin
den ibaret bulınmış ve bu cihetle meblağ-ı mesarif-i 
mezbfirun iki bin yedi yüz otuz beş buçuk guruşı 
cami ' -i şerife cari suyolı hissesi olarak Evkaf-ı hü
mayun hazinesinden ve altı bin yedi yüz altmış dört 
buçuk guruşı dahi kal ' a çeşmesi mesarifi olarak 
Tophane-i amire canibinden i ' tası lazım geleceği an
laşılmış ve tarik-ı mezkfirun ta'mir ü tesviyesine mü
te'ahhid-i merküm ma 'rifetiyle bed' ü mübaşeret o
lınmak üzre Tophane-i amireye aid olan meblağ-ı 
mezbfir altı bin yedi yüz altmış dört buçuk guruşun 
Hassa debuyında hazır ve müheyya oldığı mülazım-ı 
mfima ileyh tarafından ifade olınmış aldığından bu
nun i ' tasiyçün Hassa müşiriyyet-i celilesine cevaben 
iş 'arıyla beraber Evkaf-ı hümayfin hissesine aid olan 
meblağ-ı mezbfirdan dahi münasib mikdar ale' l-hi
sab i 'ta buyurıldığı halde müte 'ahhid-i merküro ma'
rifeti ve Su meclisi nezaretiyle ber mficeb-i silret tes
viyesine bed' ü mübaşeret olmması lazım geleceği 
muhat-ı ilm-i all-i cenab-ı nezaret-penahileri buyu
rıldukda ol babda ernr ü ferman hazret-i men lehü' l
ernründür. 

Fı 22 C sene [ 12]9 1  [5 Ağustos 1 874] 

27169/2 Selimiye suyolunun tamirat masrafina da
ir. 

21 1 
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Üsküdar'da vakı ' Sellrniyye su yı ana tarikın un keşfi 
ve mahalleri başka başka olarak iki kıt 'a defter man
tilkınca mesariflerinün mikdar ve mahalleri ber 
veeh-i ati zikr olınur. 

Tarik-ı mezkilrun diğer der-dest defter milcebince 
Büyük Çamlıca canibinden gelen ana tarikınun Bağ
larbaşı'nda devletlü Fazıl Mustafa Paşa hazretlerinün 
köşki karşusında yatakbaşı mesleğinden Selimiyye 
dergah-ı şerifi ittisalinde kain terazilya gelinceye de
ğin Süleyman Ağa ta'ahhüdiyle yapılacak mahaller 
gayr-i ez tenzil mesarifi : 
39000 Guruş 

Zikr olman Sellrniyye ana tarikı olup Tophaneliağlı 
civannda Terceman Beğ'ün bağı derilmnda meslek
den üçyol ağzında delme lağmına kadar Sellrniyye 
bölükbaşısı Hacı Hasan Ağa ma'rifetiyle yapılan 
mahallerün ber milceb-i keşf-i sani mesarifi : 
58535 Guruş 

Meblağ-ı mezbilrun i 'tası lazım gelen mahalleri : 
9600 Mukaddema Bab-ı müşiri olup muahharan 

Mutasarrıflık ve Yedinci daire ve Mekteb-i 
rüşdiyye tarafından 

ı 8000 Vakflariyçün Evkaf-ı hümayiln hazinesinden 
ı ı 400 Ashabı tarafından 
39000 Guruş 

Bi' t-tevzi' i ' tası lazım gelen mahalleri : 
Guruş Pare 
ı4333 30 

26278 12  

Bab-ı müşiri derilmnda ol va
kit asakir-i şahane ikamesiyle 
kışla ittihaz olmdığı cihetle 
Maliyye hazinesinden 
Vakflariyçün Evkaf-ı hüma
yiln hazinesinden 

17922 
58535 

.:::.3=8 __ Ashabı tarafından 
00 

İlın ü haberde izahen beyan alındığı vechile bundan 
sonra yapılacak mahaller mesarifi olup tesviyesine 
bed' ü mübaşeret olınan mahaller mesarifi : 
6 ı2 10.5 Guruş 

Canib-i rniriden: 
15302.5 Guruş 
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Vakflariyçün Evkaf-ı hümayGn hazinesinden: 
28054 Guruş 23 Pare 

Hazinece ifft olmmak üzre ashabı tarafından: 
ı 7852.5 Guruş ı 7 Pare 

Balada izahen beyan olmdığı vechile tarik-ı mezkG
run keşf ve müte'ahhidleri ve yapılmış ve yapılacak 
mahalleri veeh-i meşrGh üzre olup keşf-i mezkGr 
defterlerinün başka başka aldığından ber mGceb-i 
ilm ü haber bend-i evvelde muharrer keşf-i sanisi ic
ra olman mahaller mesarifiyçün zir-i yekün cenahda 
gösterildiği vechile der-dest mahallerün ba 'dehG tes
viye olmmak üzre ber veeh-i muharrer yapılan ma
hallerün on dört bin üç yüz otuz üç guruş otuz pare
nün i 'tasiyçün Evkaf-ı hümayGn hazinesiden (silik). 

2716913 Bayezid imareti suyolunun tamirat masra
fina dair. 

[Derkenar] Keşfine me' mür İbrahim Usta idüği. 
Sultan Bayezid imareti suyaHannun keşf-i evvel def
teri. 

Fı 1 9  Receb sene [ ı 2]9 1  [3 1 Ağustos 1 874] 

Tarik-ı mezkGrun mahall-i müfrezi imaret derlinında 
hazineden kazganlarun dolaşmalarıyla ve etmekcile
rün hazinesine kadar kadimen mefrGş altı üzerine 
kurşun borılan harab aldığından atik borılan fesh 
olmarak on sekiz nurnrolı Frenk borısı ferş ve tesvİ
yesı : 
Tfilen 
1 16 
__,_4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
464 Kıyye 
_:__7 __ .Fı 
3248 Guruş 

Etmekcilere mahsus beş arşun tfilında ve üç arşun 
arzında ve iki buçuk arşun kaddinde hazine üzerine 
tuğla ve halis harcla memzGc hazine-i mezkGrun in
şası : 

S emen 
ıooo Guruş 
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İmaret hazinesinün derGnına lökün kalay talası me
sarifi: 
S emen 
SOO Guruş 

060 Müceddeden maslak vaz'ı  Aded 2 Kıyye ı İ
maret derGnına Fı 30 

060 Fodula fırınına maslak Aded 2 Kıyye ı Fı 30 
ı20 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
486.5 Guruş 

YekGn: 
5354.5 
o ı 74.5 Atık kurşun balıası Kıyye 87 Fı 2 
5 ı 80 Guruş 

s ı 80 
0530 Veli Usta ta'ahhüdiyle tenzlli 
4650 Guruş 

27/69/4 Yedikule 'deki Hacı Evhadüddin dergahı 
suyolunun tamirat masrafına dair. 

[Derkenar] Mu'ayenesine me'mGr İbrahim Usta i
düği. 

Yedikulle kurbında el-Hacc Evhadüddin cami ' -i şe
rifi dergah-ı latıfinün suyollarınun keşf-i evvel defte
rı. 

Ana yolına mahsus kadim mesleği harab olmış oldı
ğından meslek-i mezkGrun ta'miri mesarifi : 

S emen 
ıoo Guruş 

Hacı Evhad mahallesinde mevcGd teraziisınun yarım 
arşun tGlında yukarı kaldırılarak ta 'miri mesarifi : 
Semen 
ıoo Guruş 

TerazGdan zokak çeşmesinün hazinesine kadar mef
rGş beş üzerine kurşun borılan harab aldığından atık 
borılan fesh alınarak yatak mahalli olmasıyla Ama-
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bud künklerinün zebanelerine yedirme ve ip sarıla
rak müceddeden künk ferş ve tesviyesi: 
His ab 
87 

Künki 
2 17  
8 Fi 
1736 Guruş 

Mahall-i mezkfirdan Harem hazinesi ne kadar mef
rfiş altı üzerine kurşun borılan harab aldığından mü
ceddeden on sekiz numrolı Frenk borısı vaz 'ı :  
His ab 
35 
...;..4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
140 Kıyye 
_,_7 __ Fi 
980 Guruş 

Diğer terazfidan şacturvan yedek hazinesine kadar 
mefrfiş beş üzerine borılan harab aldığından atık bo
rıları fesh birle müceddeden beş üzerine borı ferş ve 
tesviyesi: 
His ab 
14 

B on 
7 Aded 
60 Fi 
420 Guruş 

Yedek hazinesinden şacturvana kadar mefrfiş altı ü
zerine borılan harab aldığından on sekiz numrolı 
Frenk borısı vaz 'ı :  
His ab 
30 
-'-4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
120 Kıyye 
_,_7 __ Fi 
840 Guruş 

Şacturvan içün müceddeden tokmak başlı maslak 
vaz'ı :  
12 Aded 
12  Fi 
144 Guruş 
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Terazilya bir arşun çamçarşfı müceddeden küfeki taş 
tekne vaz' ı  mesarifi : 
S emen 
150 Guruş 

Beş arşun tfıl ve arzında ve iki arşun kaddinde ha
zi[ne]sinün ba'zı sakat malıallerine lökün ile derz 
ta 'miri mesarifi : 

S emen 
200 Guruş 

Kaldının tesviyesi: 
His ab 
87 
..!o._1 __ Fi 
87 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
475.5 Guruş 

Yekün: 
5232.5 
0344.5 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik kurşun 

balıası Kıyye 1 72 Fi 2 
4888 
0588 Yedikulle [suyolcısı] Mehmed Usta ta'ahhü

diyle tenzili 
4300 Guruş 

Fi 3 Şa'ban sene [ 12]91  [ 14  Eylül 1 874] 

2717011 Muvakkit Mustafa Efendi 'nin Şeyhülha
rem Hacı Ebubekir Paşa vakfından kiraladığı ya
rım masura suyun, kira ve vuku bulabilecek tami
rat bedeli karşılığında, Şeyhülislam Mustafa Efen
di dergahı suyolu vasıtasıyla Eyüp 'de Baba Haydar 
mahallesindeki evine bağlanmasına dair. 

Sahib-i arz-ı hal Muvakkıt Mustafa Efendi'nün işbu 
istid'ası meiili merhum Bekir Paşa vakfından ve 
Kırkçeşme ma-i lezizinden ba temessük mutasarrıf 
oldığı nısf masura ma-i lezizi Hazret-i Eyyfıb civa
rında Baba Haydar mahallesinde on numro ile mu
rakkam bir bab hanesi civarında Şeyhülislam-ı esbak 
merhum Mustafa Efendi dergah-ı şerifiyle haricinde 
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Arpa emi'ni müteveffa Mehmed Efendi çeşmesine 
cari' ma-i lezi'z mesleğinden ahz olmmak ve müşarun 
ileyh Mustafa Efendi vakfına şehriyye otuz akçe 
icare-i müeccele ta'yi'n ve tahsis kılınmak ve tarlk-ı 
mezkı1run vukü' bulacak ta 'mi'rat mesarifinden his
sesine isabet iden mebaliğün tarafından i 'ta i tmek 
üzre izni havi' yedine bir kıt 'a temessük i 'tası nİya
zından ibaret bulınmış ve ihrac alınan derkenara na
zaran Haremeyn'e mülhak Şeyhü' l-harem el-Hacc 
Ebubekir Paşa vakfı musakkafatından şehriyye on 
beş akçe icarelü Havass-ı refi"a kazasına tabi ' Cebe
haneci karyesi kurbında Kırkçeşme suyınun Ayasaf
ya lağmına ilhak eylediği ma-i lezi'zden müfrez nısf 
masura ma-i lezi'z fi 15 R sene [ 1 ]290 tarihiyle Sul
tan Bayezi'd muvakkıtı Mustafa Efendi bin Yı1sufun 
uhdesinde aldığı derkenar-ı mezkı1rdan müsteban al
mış ve müceddeden irade-i seniyye ile veyahud as
habı yedinden su alınacak aldığı halde ana tari'kı ve 
lağmlarun kurb ve civarında maksem mahalli olma
yup da mesarifinde ehveniyyet hasıl olmak üzre iste
diği malıallden tarik ve lağm-ı mezkı1rı delüp su a
lınmamasına ve bi' l-cümle evkaf-ı şeri'fe hayratları
na mahsus tarikdan diğer hayrat-ı saireye su icra alı
nacak aldığı sı1retde bu sı1retde bir gı1na malızun 
olmadığı halde canib-i nezaret-i Evkaf-ı hümayı1n
dan bir kıt 'a temessük i 'tasıyla (silik) fi 8 Receb se
ne [ 1 ]274 tarihiyle ba irade-i seniyye mukayyed olan 
nizarnı iktizasından bulınrnış aldığından ber ınıleeb-i 
nizarn mahalline Beğlik suyolcısı İbrahim Usta ve 
Zal Paşa vakfı suyolcısı Şakir U s ta ve suyolcı çavı1ş
larından Hasan Çavı1ş i 'zam olmarak dergah-ı mez
bı1r postnişi'ni ve mahalle imaını ve muhtaran ve 
ba'zı söz anlarları hazır oldukları halde bi' l-mu'aye
ne dergah-ı şerif ve çeşme-i mezkura cari' ma-i lezi'
zün mahall-i müfrezi Geyik çayırı nam mahallde ana 
lağrnından olup lağm-ı mezkı1rdan dergah-ı şerif ve 
çeşme-i mezkı1ra gelince ba'zı mahalli lağm ve ba'zı 
mahalli dahi künk ile mahlı1t kurşun borı mefrı1ş alı
narak bunun bu'd-i mesafesi bin arşundan mütecaviz 
aldığından ta 'mi'ratı vukü 'ında mesarif-i vakı 'asınun 
müstakıll vakfı tarafından lfasına mütehamrnil olma
mayacağından tarlk-ı mezkı1run ba'dema vukü' bu
lacak ta' ıniratınun masura hisabıyla müştereken i 'ta 
kılınmak üzre dergah-ı şeri'fün yüz arşun zahrında 
Nakkaş Mustafa Ağa merhı1mun hanesi önünde mes
lekden ahz ve ifraz olmmak ve meslek-i mezkura 
pirinçden ma 'mı11 yarım masuralık (silik) ta 'yi'n ta'-
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likıyla icra olmmak ve ber mficeb-i istid'a vakf-ı 
müşarun ileyhe şehriyye otuz akçe icare-i müeccele 
ta 'yin ve tahsisiyle vakf-ı müşarun il ey h canibinden 
nizarnına tevfikan izni havi bir kıt 'a ruhsat temessü
kinün i 'tasına müsa'ade-i aliyye-i cenab-ı nezaret
penahileri şayan buyurıldığı halde mahzfirdan salim 
olup ve vakf-ı (silik) hakkında (silik) ve ahalice 
hoşnfid ve razi olduklarını mübeyyin i 'ta itmiş ol
dukları bir kıt 'a ilm ü haberi nezd-i acizide hıfz kı
lınmış olmağla (silik) ernr ü ferman hazret-i men 
lehü' 1 -emründür. 

Fi 5 Receb sene [ 12]91  [ 16  Ağustos 1 874] 

2717012 Üsküdar'daki Sultan Mustafa camii suyo
lunun tamirat masrafına dair. 

Medine-i Üsküdar'da Sultan Mustafa Han hazretleri
nün cami '-i şerifi ve mahall-i saireye [cereyan iden] 
suyaUannun keşf-i evvel defteridür ki Taksim serbö
lüği Ali Ağa ma' rifetiyle mu 'ayene olınmışdur. 

Lağm tahliyesi: 
His ab 
170 
5 Fi 
850 Guruş 

Baca küşadı: 
Ade d 

TG.len 
His ab 

3 2 

Terbi'an 
40 
10  Fi 
400 Guruş 

Beheri 
Arz en 
His ab 
2 

Diğer lağm tahliyesi: 
TG.len 
160 
5 Fi 
800 Guruş 

Bacası: 

Kadden 
His ab 
10  
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Terbi'an 
His ab 
44 
ıo  Fı 
440 Guruş 

Altı pulluk künk tecdidi : 
His ab 
ı ı O Litraki tarlasında 
ı40 

060 

Süleyman Paşa'nun bağçesi derilmndan Nilh
kuyusı karavolhanesine kadar 
Karavolhane pişgahından meydana çıkmış ve 
hendek tarafına 

ı 40 Hüseyin Beğ'ün tarlasından tarika kadar 
290 Hacı Necib Ağa'nun mezar divan önünden 

borı başına kadar 
740 

Künki 
ı 850 Aded 
8 Fı 
ı4800 Guruş 

Yiğirmi bir numrolı Frenk borısı vaz 'ı : 
Tfilani 
His ab 
020 

ı40 

040 
200 

Bon başından Karaca Ahmed'ün orta çeşme
sine kadar 
Mezkilr çeşmeden türbe-i şerifün karşusında 
terazil ya kadar 
Terazildan cami ' -i şerife kadar 

.::o...5 __ Kıyye 
1000 Kıyye 
..:...7 __ Fı 
7000 Guruş 

Cami '-i şerifden yatak başına kadar altı pulluk künk 
tecdidi: 
His ab 
270 

Künki 
675 Aded 
8 Fı 
5400 Guruş 
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Eski Zabtiyye dairesinden Paşakapusı'na değin altı 
pulluk künklerinün top çekme ta'miri : 
His ab 
130 
3 Fi 
390 Guruş 

Hazine kethudası konağı pişgahından hallilc dükka
nına kadar yiğirrni beş nurnrolı Frenk borısı vaz' ı :  
His ab 
130 
=-5 __ Kıyye 
650 Kıyye 
7 Fi -'----

4550 Guruş 

Birfinı (?) hazinesinden cami '-i şerif abctest maslak
larına kadar on beş nurnrolı Frenk borısı vaz ' ı :  
His ab 
25 
.:::..3 __ Kıyye 
75 Kıyye 
_:_7 __ Fi 
525 Guruş 

Cami '-i şerif halalarınun tarikına on beş nurnrolı 
Frenk borısı vaz' ı :  
His ab 
32 
=-3 __ Kıyye 
96 Kıyye 
_:_7 __ Fi 
762 Guruş 

Çeşme-i zibadan çeşme-i ra'naya kadar Arnabud 
künklerinün yarma hendek ile ta 'rniri : 
His ab 
140 
3 Fi 
420 Guruş 

Otuz arşun tı11 ve on bir arşun arz ve sekiz arşun 
umkında mevcfid kebir hazinesinün tatlıiriyle üzeri
ne çimento ile tesviyesi ve haricinün derziyle kire
rnidlerinün ta 'rniri mesarifi : 
S emen 
4000 Guruş 
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Darb lülesi: 
2 Aded 

3 Kıyye 
30 Fı 
90 Guruş 

Tokmak başlı maslak ma'a kined vaz' ı :  
5 Aded 
1 5  Fı 
75 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
200 
1 Fi 
200 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
4061 Guruş 

Yekün: 
44673 
00852 Atık kurşun babası Kıyye 426 Fı 2 
43821 
0732 1 Aksaray suyolcısı Ahmed Usta ta'ahhüdiyle 

tenzili 
36500 Guruş 

2717111 Yedikule 'de Mirahur İlyas Bey mahalle
sindeki Narlıkapı çeşmesi suyolunun tamirat mas
rafına dair. 

[Derkenar] Beğlik'den İbrahim Usta mu'ayene it
mişdür. 

Y edikulle'de Mirahur İlyas Beğ mahallesinde cen
net-mekan Sultan Süleyman vakfından Narlıkapu 
çeşmesi suyollarınun keşfi. 

Mirahfir civannda yatakbaşı mesleğinden çeşmeye 
gelinceye kadar mefruş Arnabud künklerinün yarma 
hend� ile ta'mir ü tecdidi : 
Ta'mir mahalli: 
His ab 
1 50 

22 1 
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3 Fı 
450 Guruş 

Tecdid mahalli: 
His ab 
50 Yarına ip sarılarak tecdidi 

Künki 
ı25 Aded 
8 Fı 
ıooo Guruş 

Beş arşun tı11 ve arzında ve kaddinde mevcı1d hazi
nesinün derı1nınun halis harcla derzleriyle üzerine 
çimento ile tesviye alınarak haricinün dahi kezalik 
halis kettanlı harcla tesviyesi: 

S emen 
ı ı50 Guruş 

Çeşmenün maslak mahalline bir aded altı üzerine 
borı vaz' ı :  
ı Aded 
60 Guruş 

Fersı1de olmacak kaldırım tesviyesi: 
His ab 
200 
ı Fı 
200 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
286 Guruş 

Yekı1n: 
3 ı48 
0396 Yedikulleli Mehmed Usta ta'ahhüdiyle tenzi

li 
2750 Guruş 

2717112 Avratpazan 'nda Cambaziye mahallesinde
ki Hacı Arife Hatun çeşmesi suyolunun tamirat 
masrafina dair. 

A vretpazarı'nda Canbazi yy e mahallesinde yağha[ne] 
karşusında kain sahibetü' l-hayrat Hacce Arife Ha-
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tfin'un çeşmesine cari suyaUannun keşf ü mu'ayene
siyçün Taks!mli All irsaliyle mu 'ayene olmarak keş
fi. 

Kadim olan Zindan terazfisından istid'a  olman çeş
meye gelinceye kadar mefrfiş yedi üzerine kurşun 
borılan müşrif-i harab tecd!de muhtac bulındığından 
at!k borılan fesh alınarak müceddeden on sekiz 
numrolı Frenk kurşun borısı vaz 'ıyla tesviyesi : 
His ab 
300 
__,_4 __ Kıyye 
1200 Kıyye 
.:.._7 __ Fı 
8400 Guruş 

Beher zira 'ı 

Fersfide alınacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
His ab 
300 
ı Fı 
300 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
870 Guruş 

Yekfin: 
9570 
0660 
8910 
1410 

7500 

At!k kurşun balıası Kıyye 330 Fı 2 

Turunçlı suyolcısı All Usta ta'ahhüdiyle ten
zlli 
Guruş 

2717113 Unkapanı 'ndaki Seyyid Ahmed Ruhari 
dergahı suyolunun tamirat masrafına dair. 

[Derkenar] Me'mfir Yedikulleli Mehmed Usta idü
ği. 

Kapan-ı dakik'de kain Seyyid Ahmed el-Buhar! haz
retlerinün hankahı suyollarınun keşfi. 

Üskübli terazfisından dergah-ı mezbfir derfinında 
matbaha kadar altı üzerine borılan harab aldığından 
müceddeden on sekiz numrolı Frenk borısı vaz' ı :  
Tecd!d mahalli: 
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His ab 
280 
10  
290 
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Terazı1dan hazineye kadar 
Hazineden matbaha kadar 

__,_4 __ Kıyye Beher zira'ı 
1 160 Kıyye 
_,_7 __ Fi 
8 120 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
His ab 
30 
5 Fi 
150 Guruş 

45 Müceddeden tokmak başlı maslak Aded 3 Fi 
15  
60 Darb lülesi Aded 2 Kıyye 2 Fi 30 
1 05 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
290 
ı Fi 
290 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
866.5 Guruş 

Yekı1n: 
953 1 .5 
0638 Atik kurşun balıası tenzili Kıyye 3 19 Fi 2 
8893.5 Guruş 

2717114 Topkapı sarayı ile diğer resmi binaZara su 
ileten Halkalı suyolunun tamiri için yapılan har
camalann kullanılan su miktarına göre su sahiple
ri arasında taksim edilmesine dair. 

Saray-ı cedid-i şahane ve ebniye-i miriyyelere cari 
Halkalı ta'bir olman su kemerinün mesarif-i ta'mi
riyyesinden hazine-i celile hissesine tefrik olman on 
yedi bin dokuz yüz otuz sekiz buçuk guruş on iki pa
re hissenün ebniye-i rniriyyeden cari olan mahallere 
tevzi' ve taksim olmarak mikdar-ı masuralarını mü
beyyin terkim kılınan mukaseme defteridür. 

Fi 1 3  Şevval sene [ 1 ]29 1 [23 Kasım 1 874] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Hazine-i hassa-i şahaneye cari: 
Masura 
4 Aded 
427 Guruş 4.5 Pare Beher masurası 
ı708 Guruş ı 7  Pare 

Meskfikat dairesine cari: 
Masura 
4 Aded 
ı708 Guruş ı7  Pare 

Saray-ı cedid derfinında Harem-i hümayfin vesair 
mahallere cari: 
Masura 
ı2  Aded 
5 ı25 Guruş 1 3  Pare 

Bab-ı all nezdinde kışla ve habshane mahalline cari: 
Masura 
4 Aded 
ı 708 Guruş ı7  Pare 

Bab-ı hazret-i seraskeri derfinına cari: 
Masura 
ı2  Aded 
5 ı25 Guruş ı 3  Pare 

Ticarethane'ye cari: 
Masura 
2 Aded 
854 Guruş 9 Pare 

Mehterhane'ye cari: 
Masura 
2 Aded 
854 Guruş 9 Pare 

Defterhane'ye cari: 
Masura 
ı Aded 
427 Guruş 4.5 Pare 

Elbise anban derfinına cari: 
Masura 
ı Aded 
427 Guruş 4.5 Pare 

- -
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YekGn: 
Masura 
42 
17938.5 
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Ad ed 
Guruş ı 2 Pare 

27/7115 Üsküdar 'daki Agop Kalfa çeşmesi suyolu
nun tamirat masrafına dair. 

[Der kenar] Odacı Hamza Ağa'ya virilmişdür. 

Medine-i Üsküdar'da müteveffa Agop Kalfa çeşme
sinün keşfi .  

Fı 4 Za sene [ 12]9 1  [14 Aralık 1 874] 

Mahall-i müfrezi Yenimahalle'de baş meslekden 
Bağlarbaşı'nda yatakbaşı mesleğine kadar altı üzeri
ne borılan harab olmış oldığından atık borıları fesh 
birle on sekiz numrolı Frenk borısı vaz 'ı : 
His ab 
405 
4 Kı yy e Beher zira 'ı 
1620 
7 Fı 
1 1340 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden Selamsız karavolhanesi ö
nündeki mesleğe kadar harab olmış Amahud künkle
rinün tecdidi : 
His ab 
1 10 

Künki 
275 Aded 
7 Fı 
1 925 Guruş 

Karavolhane önündeki meslekden çeşmenün mesle
ğine kadar Amahud künklerinün yarma hendek ile 
ta'miri : 
His ab 
150 
3 Fı 
450 Guruş 

Çeşme-i mezkfirun mesleğinden hazineye gelinceye 
kadar yatak mahallinde mefrGş altı üzerine borılan 
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harab aldığından atik borılan fesh birle on sekiz 
numrolı Frenk borısı vaz 'ı :  
His ab 
50 
-=-4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
200 Kıyye 
7 Fı -=-----

1400 Guruş 

Hazine-i mezkfirun derfinına lökün kalay talasıyla 
fersüde olrnış derzlerinün tesviyesi mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
7 1 5  
ı Fı 
7 15 Guruş 

Nakliyyesi : 
1 585 
0027 
1 6 12 Guruş 

Yekün: 
1 7440 
00302 
1 7742 
00748 
1 6994 Guruş 

1 6994 
02194 Usta Dimitri'nün kararı 
14800 Guruş 

Fı 20 Z sene [ 12]9 1  [28 Ocak 1 875] 

2717211 Cihangir ve Sakabaşı çeşmeleri suyolunun 
tamirat masrafına dair. 

[Derkenar] Odacı Hamza Ağa'ya virilmişdür. 
Fı 4 Za sene [ 12]9 1  [ 1 4  Aralık 1 874] 

Tophane-i amire civarında Fırfiz Ağa çeşmesinden 
Karadut çeşmesine kadar Cihangir çeşmesiyle Saka-
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başı çeşmesine bir aded bor[ı]dan cereyan iden ana 
yolınun keşf ü mu 'ayenesi Hacı Ömer Ağa irsaliyle 
mu 'ayene olınmışdur. 

Fi 4 (silik) 

Mahall-i müfrezi Pirfiz Ağa mahallesinde baş mes
lekden çeşme-i mezkfirun üst tarafında diğer mesle
ğe kadar mefrfiş dört üzerine borılannun yarma hen
dek ile ta 'miri : 
His ab 
70 
7 Fi 
420 Guruş 

Meslek-i mezkfirdan mahall-i mezkfirda dağramacı 
dükkanı önüne gelinceye kadar mefrfiş dört üzerine 
borılan harab aldığından atik borılan fesh birle yi
ğirmi dört numrolı Frenk borısı vaz 'ı :  
His ab 
78 
..;_7 __ Kıyye Beher zira 'ı 
546 Kıyye 
7 Fi -=-----· 

3822 Guruş 

Kaldırım tesviyesi : 
His ab 
70 
78 
148 
ı Fi 
148 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
439 Guruş 

Yekfin: 
4829 
0258 
457 1 
077 1 

3800 

Atik kurşun balıası Kıyye 129 Fi 2 

Taksim bölükbaşısı Ali Ağa'nun ta'ahhüdiyle 
tenzili 
Guruş 
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27/7212 Süheyl Bey ve Molla Çelebi mahallelerin
de bulunan çeşmelerin bozulan ana suyollannın 
tamirat masrafina dair. 

[Terkin] 

Süheyl Beğ ve Molla Çelebi mahallelerinde kain 
çeşmelerün ana tarikın un keşf ü mu 'ayenesi zımnın
da Taksimli Ali Ağa [tarafından] mu 'ayene alınmış 
idüği. 

Mahall-i müfrezi Taksim'de baş meslekden dere i
çinde furun önündeki mesleğe gelinceye kadar mef
ruş (boş) üzerine kurşun borılan haı·ab aldığından 
atık borılan fesh birle müceddeden yiğirmi bir num- &� .: 
rolı Frenk kurşun borısı vaz'ıyla tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
600 
5 Kıyye Beher zira 'ı 
3000 
7 Fı 
21000 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırım tesviyesi: 
His ab 
600 
ı Fı 
600 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
2 160 Guruş 

Yekfin: 
2 1 000 
00600 
2 1 600 Guruş 

2 1 600 
021 60 
23760 
01 320 Atik kurşun balıası Kıyye 660 Fı 2 
22440 Guruş 

27172/3 Vezneci/er'deki Sadrazam Seyyid Hasan 
Paşa sebili suyolunun tamirat masrafina dair. 

�\· · . 
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[Der kenar] İbrahim U s ta me' mfirdur. 

Sadr-ı esbak Seyyid Hasan Paşa hazretlerinün Sultan 
Bayezid civarında Vezneciler başında sebil suyaHa
rınun keşfi. 

Fı 8 Za sene [ ı2]9 ı  [ ı 8  Aralık ı874] 

Mahall-i müfrezi Bab-ı seraskeri önünde taksimden 
medresenün hazinesine kadar altı üzerine kurşun bo
rıları ziyade harab aldığından müceddeden on sekiz 
numrolı Frenk borısı vaz' ı :  
His ab 
250 
....:...4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
ıooo Kıyye 
..:_7 __ Fı 
7000 Guruş 

Hazineden sebil derlinında diğer hazineye kadar ke
zalik on sekiz numrolı Frenk borısı vaz 'ı : 
His ab 
1 10 
....:....4 __ Kıyye 
440 Kıyye 
..:....7 __ Fı 
3080 Guruş 

Hazine önünde vakı ' sıra maslaklarun tarikında mef
rfiş altı üzerine barıları harab aldığından on beş 
numrolı Frenk borısı: 

His ab 
50 
=-3 __ Kıyye 
ı50 Kıyye 
..:_7 __ Fı 
ı050 Guruş 

Yarım arşun çamçarşı1 taş tekne ma'a kapak ve kilid 
tanzirni mesarifi: 
S emen 
ıoo Guruş 

Sebile bir aded maslak ma'a dökme kined: 
ı Aded 
ı Kıyye 
60 Guruş 
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Darb lülesi: 
ı Aded 
30 Guruş 

Kaldının 
His ab 
1 10 
ı Fı 
ı ıo Guruş 

Sebile iki nühas maşraba: 
2 Aded 
50 Fı 
ı oo Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
1 143 
ooıo  
1 153 Guruş 

Yekfin: 
ı2573 
001 10 
ı2683 
00440 
ı2243 
0 1 393 Bayezid bölükbaşısı Veli Ağa'nun ta'ahhü

diyle tenzili 
ıo850 Guruş 

27/7311 Beylerbeyi 'ndeki Sultan I. Abdülhamid 
Han çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

Beğlerbeği civannda Araba meydanında kain cen
net-mekan Sultan Abdülharnid Han tabe serahu haz
retleri hayrat-ı celilesinden bulınan çeşme suyolları
nun keşf ü mu 'ayenesiyçün Laleli bölükbaşısı Süley
man Usta ve Çavfiş-ı rah-ı abi Hasan Halife irsaliyle 
su yolcısı hazır oldukları halde bi' l-mu 'ayene keşf ü 
misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Menba' mahalli olan İstavroz deresinden Karlıtarla 
katması mesleğine kadar Amahud künklerinün tec
didi : 

23 1 
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His ab 
180 

Künki 
450 Ade d 
7 Fi 
3 150 Guruş 

Karlıtarla katması mesleğinden mahall-i mezkfirda 
diğer mesleğe kadar Amahud künklerinün tecdidi : 
His ab 
225 

Künki 
563 Aded 
�7 __ Fi 
3941 Guruş 

Bu mahallde mevcfid iki aded katma lağmınun tathi
riyle münhedim mahallinün noksan taş ma'a kapak 
ilavesiyle tesviyesi: 
Lağm tahliyesi: 
His ab 
80 
30 
1 10 
5 Fi 
550 Guruş 

Münhedim mahalli : 
Hi sa b 
25 
20 Fi 
500 Guruş 

Dere mahalline müceddeden taş ma'a kapak ferşiyle 
ıskara inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
8 1 .5 2 

Terbi'an 
His ab 
24 
20 Fi 
480 Guruş 
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Bu mahalle müceddeden iki arşun kaddinde dört ar
şun çamçarşı1 kumluk mesleği inşası mesarifi : 
S emen 
200 Guruş 

Karlıtarla katması ittisalinde meslekden yatakbaşı 
mesleğine gelinceye kadar mefrı1ş Arnabud künkle
rinün tecd!di : 
His ab 
1270 

Künki 
3 175 Aded 
7 Fı 
22225 Guruş 

Bu mahallde yatak mahallinde mefrı1ş Arnabud 
künklerinün zebanelerine yedirme ve ip sanlarak 
tahtı yasdıklı üzeri tuğla harpuştalı künk tecd!di : 
His ab 
5 
Künki 
1 37 Aded 
838 Fı 
959 Guruş 

Kettancı Hafız Efendi konağ derı1nında meslekden 
İzzet Paşa hazretlerinün konağı derlinında mesleğe 
mefrı1ş beş üzerine borılan harab aldığından atik bo
rıları fesh birle yiğirmi bir numrolı numrolı39 Frenk 
borısı vaz'ı :  
His ab 
300 
6 Kıyye Beher zira 'ı 
1 800 Kıyye 
7 Fı 
12600 Guruş 

Yekı1n: 
49065.5 
"""00"'-7'-4'-4'---__ Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atik 

kurşun balıası Kıyye 372 Fı 2 
48321 .5 

38 7 
39 "numrolı" mükerrerdir. 
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=07.:....;0"-'7-=1=.5=---__ Aksaraylı Ahmed Usta ta'ahhüdiyle 
tenzlli 

4 1 250 Guruş 
Fi 9 Z sene [ 12]9 1 [ 1  7 Ocak 1 875] 

Kefilleri Beğlik'den İbrahim Usta ile UHe[li] suyal
eısı Süleyman Usta idüği. 

Fi 16 Za sene [ 12]91  [3 Mayıs 1 874] 

2717312 Beylerbeyi sarayı ile civarındaki çeşmenin 
bozulan suyolunun tamirat masrafına dair. 

Beğlerbeği saray-ı hümayı1nı verasında Fıstıklı nam 
mahallde vakı ' bir aded çeşme ile saray-ı hümayı1n-ı 
mezkı1re ma-i leziz tarikınun keşf-i sanisinün icra
siyçün meclis-i acizanemüzden Beğlik suyolcısı İb
rahim Usta ve Yedikulle suyolcısı Mehmed Usta ve 
Çavı1ş-ı ralı-ı abi Hasan Halife irsaliyle saray-ı hü
mayı1[n] bekcilerinden Mehmed Efendi ve Tophane
liağlı suyolcısı Usta Dimitri ve müte'ahhidi Usta 
Angeli hazır oldukları halde bi' l-mu 'ayene yapıldığı 
vechile keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı mesari
fini mübeyyin terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Mısırlı İsma 'il Paşa hazretlerinün bağı civarında bir 
aded lağrnınun tahliyesi: 
Tı11en 
His ab 
60 

Lağm ağzından baş meslek ittisaline kadar eski bi
rerlik künklerinün yarma hendek ile tecdidi: 
Tı11en 
His ab 
42 

Künki 
1 05 Aded 

Bu mahallde mevcı1d bir aded mesleğinün noksan 
ilavesiyle kum kireç harcia meslek-i mezkı1run ta'
rniri : 
Devren 
His ab 
8 Arşun 6 Parmak 
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Mesarifi: 
S emen 
80 Guruş 

İkinci meslekden Taş ocağı ittisaline kadar altı pul
luk künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
His ab 
1 10 

Künki 
275 Aded 

Taş ocağı ittisalinden Tamcit Osman Ağa'nun bağçe
si ittisaline kadar kezalik altı pulluk künklerinün top 
çekme ta 'miri : 
His ab 
108 

Bağçe-i mezkfir ittisalinden bostan başına kadar ke
zalik altı pulluk künklerinün yarma hendek ile tec
didi: 
His ab 
1 68 

Künki 
420 Aded 

Hırvat Kosti'nün tarlası ittisalinde mevcfid bir aded 
mesleğinün on arşun devrinde iki arşun kaddinde 
taş-ı cedid kum kireç harcla meslek-i mezkfirun ta' 
miri mesarifi: 
S emen 
(boş) Guruş 

Üçünci meslekden ıskara başına kadar altı pulluk 
künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
36 

Künki 
90 Aded 

Hasan Efendi 'n ün bağçesi karşusında kezalik altı 
pulluk künklerinün tecdidi: 
His ab 
49 
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Künki 
123 Aded 

Hendek fazlası: 
His ab 
49 
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Bu mahallde noksan taş ilavesiyle kum kireç harcia 
ıskara inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6 ı 2 

Terbi'an 
His ab 
12  

Iskara-i mezkur önünden yatakbaşı mesleğine kadar 
altı pulluk künklerinün tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
150 Aded 

Yatakbaşı mesleğinden Nakkaşbaşı'nun taş ocağında 
künk mahalline kadar yiğirmi bir numrolı Frenk bo
nsı vaz 'ıyla tesviyesi: 
His ab 
36 
(boş) Kıyye Beher zira'ı 

Künk mahallinden Nakkaşbaşı'nun bağına kadar altı 
pulluk künk tecdidi : 
His ab 
20 

Künki 
50 Aded 

Veznedar Efendi ve Katanacıbaşı (?) Ahmed Ağa ile 
Şahızenne Hanım'un haneleri derlinında altı pulluk 
künklerinün ta 'rniri:  
His ab 
20 
20 
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10  
50  

Fıstıklı mahallesinde meslekden çeşmeye kadar mü
ceddeden on beş numrolı Frenk borısı tesviyesi: 
His ab 
36 

Kaldırım: 
His ab 
36 

Nakliyye ve hammaliyyesi : 
(boş) Guruş 

Meslek-i mezkur önünden Okcıbaşı hanesi önüne 
kadar yiğirrni bir numrolı Frenk borısı vaz ' ı :  
His ab 
82 

Kaldırım: 
His ab 
90 (?) 

Yekün: 
(boş) 

2717411 Ebusuud Efendi suyollannın tamirat mas
rafına dair. 

Ebussu 'üd Efendi hazretlerinün suyollarınun keşf-i 
evvel defteri . 

Menba' mahalli Timurkapu civarında mevcüd bir 
aded lağmınun tathir ve tahliyesi : 
His ab 
50 
5 Fı 
250 Guruş 

Yatakbaşı mesleğinden lağm ağzına kadar lağm 
derlinında mefrOş paşa künkleri harab oldığından ka
dimi vechile künklerinün tahtı yasdıklı üzeri tuğla 
harpuştalı zebanelerine yedirme ve ip sarılarak tec
didi: 

237 



238 

27174/la 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞİF DEFTERi 

His ab 
150 

Künki 
375 Aded 
14 F1 
5250 Guruş 

İmdad mesleğinden Mustafa Beğ'ün bağına gelince
ye kadar mefrliş paşa künklerinün ziyade harabınun 
tecdidiyle ma'ada mahallerinün yarma hendek ile 
ta'miri : 
Tecdid mahalleri 
His ab 
270 
kinci mesleğe kadar 

Ta 'mir mahalleri 
His ab 
000 İmdad mesleğinden ı-

000 4 1 0  İkinci meslekden üçün-
ci mesleğe kadar 
7 1 0  000 Üçünci meslekden dör-
düneiye kadar 
550 000 Dördünci meslekden 
Mustafa Beğ'ün bağına kadar 
1 530 4 1 0  

5 F1 
Künki 2050 Guruş 
3825 
12  F1 
45900 Guruş 

Bağ-ı mezklir derlinında mefrliş paşa künklerinün 
tecdidi: 
His ab 
1 95 

Künki 
487 Aded 
12  F1 
5844 Guruş 

Abdullah Ağa'nun bağı ittisalİndeki bağçeden lağm 
ağzına kadar lağm derlinında kezalik paşa künkleri
nün tecdidi: 
Hisab 
50 

Künki 
125 Aded 
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10  Fi 
1250 Guruş 

Abdullah Ağa'nun bağı derlinında meslek önünden 
Şevkı Paşa'nun bağçesi nihayetine kadar paşa künk
lerinün tecdidi: 
His ab 
5 1 0  

Künki 
1275 Aded 
12 Fi 
15300 Guruş 

Tekyec/0 mahallesinde tarla ittisalinden kabristan 
derfinıyla tarik-ı cMdeye kadar kezalik paşa künkle
rinün tecdidi : 
His ab 
200 

Künki 
500 Aded 
12  Fi 
6000 Guruş 

Hendek fazlası: 
His ab 
2535 
ı Fi 
2535 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
8437 Guruş 

Yekün: 
928 1 6  
148 1 6  Turunçlı suyolcısı Ali Usta ile Hammarncı 

Mustafa Efendi'nün ta'ahhüdleriyle tenzili 
78000 Guruş 

2717511 Tophane 'deki Kılıç Ali Paşa camii suyolu
nun tamirat masrafına dair. 

40 Takyeci 
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Derun-ı arz-ı halde muharrer Tophane-i amirede va
kı ' Kılıç All Paşa cami ' -i şerifi su yollarınun keşf-i 
sanisinün icrasiyçün meclis-i acizanemüzden Laleli 
bölükbaşısı Süleyman Usta ve Bali Paşa suyolcısı 
Hacı Ömer Ağa ve Çavfiş-ı ralı-ı abi Ahmed Halife 
irsaliyle ve cami ' -i müşarun ileyh hademeleri ve mü
te 'ahhidi Petro hazır oldukları halde bi' l-mu'ayene 
yapıldığı vechile keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i sani defte
ridüL 

Fı 1 8  M sene [ 12]92 [24 Şubat 1 875] 

Küçükçiftlik nam mahallde vakı ' dere mahallinde 
mevcfid bir aded ıskarasınun taş-ı mevcfidıyla ta 'mi
ri ve ıskara-i mezkfir derfinına müceddeden on par
mak devrinde timur borı vaz' ı :  
Iskara ta 'miri : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
6.5 ı 1 .5 

Terbi'an 
His ab 
20.5 

S emen 
250 Guruş 

Timur borı vaz 'ı :  
2 Aded 
125 Kıyye Beheri Yirine vaz 'ıyye mesarifiyle 

beraber vaz ' -ı fiat olınrnışdur 
250 Kıyye 
4 Fı 
1 000 Guruş 

Yusuf İzzeddin Efendi hazretlerinün bağçesi deru
nında mevcfid bir aded lağmınun derilm kum ve ça
mur ile memlfi olrnış oldığından lağm-ı mezkfirun 
tatlıiriyle ve ba'zan ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
100 
5 Fı 
500 Guruş 
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Gazhane derfinında mefrfiş harab olmış eski birerlik 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
127 

Künki 
3 17 Aded 
1 0  Fi 
3 170 Guruş 

Hendek fazlası: 
Hi sa b 
254 
1 .5 Fi 
3 8 1  Guruş 

Gazhane-i mezkfir zahrında incir ağacı önünden 
Gümüşsuyı'nda vakı ' mesleğe gelinceye kadar keza
lik eski birerlik künklerinün yarma hendek ile tecdi
di : 
His ab 
240 

Künki 
600 Aded 
10  Fi 
6000 Guruş 

Bu mahallde mevcfid bir aded mesleğine timur ka
pak ma'a kilid vaz ' ı  mesarifi : 
S emen 
50 Guruş 

Tiyatrohane zahrında vakı ' yanın arşun arz ve bir ar
şun kaddinde timurdan ma 'mfil dökme sandık 
vaz'ıyla üzerine timur kapak ma'a  kilid tanzimi me
sarifı: 
S emen 
300 Guruş 

Gümüşsuyı'ndaki meslekden Kabataş'da kain terazii
ya kadar mefrfiş dört üzerine kurşun bon: 
Ca be ca ta 'mir mahalli: 
His ab 
25 
5 Fi 
1 25 Guruş 
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27175/lb Tecdldi: 
Tfilen 
His ab 
275 

B on 
ı 5 ı  Aded 
75 Fı 
1 1 325 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
100 
ı Fı 
ıoo Guruş 

V AKJF SU DEFfERLERİ /SU KEŞiF DEFfERİ 

Kabataş'da kain terazı1dan Fındıklı'da kabristan nez
dinde terazı1ya kadar mefrı1ş dört üzerine kurşun bo
rılarınun yarma hendek ile ta 'mlri : 
Ca be ca ta'mlr mahalli: 
His ab 
45 
5 Fı 
225 Guruş 

Tfilen 
His ab 
ı 20 
ı5  Fı 
ı soo Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
ı 20 
ı Fı 
ı 20 Guruş 

Kabristan ittisalİndeki terazı1dan beş numrolı hane ö
nüne kadar kezalik dört üzerine kurşun borılannun 
ta 'mlri : 
Tfilen 
His ab 
1 10 
ı 5  Fı 
ı 650 Guruş 

Kaldırım: 
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His ab 
1 10 
ı Fı 
ı ıo Guruş 

Zokak derOnında vakı ' bir arşun tOlında yarım arşun 
arz ve kaddinde taş-ı cedid halis harcla terazO-yı ab 
inşasıyla üzerine mermer tekne ma'a  kapak ve kilid 
tanzimi mesarifi : 
S emen 
300 Guruş 

Cami ' -i şerif derOnında hazine kapusında meslekden 
cami ' -i şerif haricinde divar yüzünde vakı ' terazOya 
kadar mefrOş altı üzerine kurşun borı tecdidi : 
TOlen 
His ab 
39 

B on 
2 ı  Ade d 
55 Fı 
1 155 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
39 
ı Fı 
39 Guruş 

MezkOr terazOdan halalar ittisalinde hazineye kadar 
mefrOş altı üzerine borılannun ta 'mir ü tecdidi : 
Tecdid mahalli: 
His ab 
ı 8  

Bo n 
ı 5  Aded 
55 Fı 
825 Guruş 

Ta 'mir mahalli: 
His ab 
25 
4 Fı 
ı oo Guruş 
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Kaldınm: 
His ab 
ı s  
25 
43 
�ı __ Fı 
43 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Mezkfir haHilarun tarilanda mefrfiş yedi üzerine kur
şun bon tecdidi : 
His ab 
3 1  

Bo n 
ı5 .5 
ı 
ı 6.5 
55 Fı 
907.5 Guruş 

Halalarun dolaşmalanyla bir aded hazinesinün dolı 
savağıyla musluk mahalline on beş numrolı Frenk 
borısı vaz 'ıyla tesviyesi: 
His ab 
ı2  
02 
ı4 
.::::.3 __ Kıyye Beher zira 'ı 
42 Kıyye 
6.5 Fı 
273 Guruş 

260 Halalara maslak ma'a kined vaz' ı  Aded 13  Fı 

20 
000 
240 Hazine önüne zank taşı Ad ed ı 2 Fı 20 
500 Guruş 

Cami ' -i şerif kapusı haricinde divar yüzünde terazil
dan ilerüye gelinceye kadar mefrfiş yedi üzerine borı 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
22 

Bo n 
ı2  Aded 
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50 Fı 
600 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
22 
ı Fı 
22 Guruş 

Yiğirmi numrolı dükkan önünden medrese kapusına 
kadar mefrfiş altı üzerine kurşun borılannun ta 'rniri: 
His ab 
4 ı  
55 Fı 
2255 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
4 ı  
ı Fı 
4 ı  Guruş 

Medrese-i mezkfir kapusından şadurvana kadar altı 
üzerine kurşun barılarınun tecdidi: 
His ab 
ı 8  

Borı 
ı 5  Aded 
55 Fı 
825 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
ı 8  
ı Fı 
1 8  Guruş 

Şadurvan-ı mezkfirdan medrese derlinında halalara 
kadar mefrfiş yedi üzerine kurşun borılannun tecdi
di: 
His ab 
22 

Bo rı 
12  Aded 
50 Fı 
600 Guruş 
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Kaldırım: 
His ab 
l l  
ı Fi 
l l  Guruş 

VAKlF SU DEFTERLERİ /SU KEŞiF DEFTERi 

Cami ' -i şerif derlinında sıra abdest masıaklarınun 
ma 'a kined tecdidi: 

27 Aded 
20 Fi 
540 Guruş 

Cami ' -i müşarun ileyh derı1nında vakı ' Muvakkıtha
ne ittisalinde hazineden lağm derfinıyla sebile kadar 
mefrfiş yedi üzerine kurşun borılannun tecdidi: 
Tfilen 
Hi sa b 
15  

B on 
7.5 Ade d 
40 Fi 
300 Guruş 

Sebil-i mezkfir derfinına müceddeden bir buçuk ar
şun tfilında yarım arşun arzında bir arşun kaddinde 
Tiryeste taşından ma 'mı11 çatma olarak taş tekne 
vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
500 Guruş 

Medrese-i mezkfir derlinında beş arşun tı11 ve üç ar
şun arzında ve iki arşun kaddinde şadurvanun deru
nma lökün kalay talası mesarifi: 
S emen 
250 Guruş 

Cami '-i şerif derlinında sekiz arşun devrinde bir ar
şun kaddinde şadurvanun derı1nına lökün kalay talası 
mesarifi: 
Semen 
300 Guruş 

Halalara mahsus on sekiz arşun devrinde bir aded 
hazinesinün derfinına lökün kalay talası mesarifi: 
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S emen 
500 Guruş 

Sıra abdest maslaklarıyla şadurvan ve sebile mahsus 
otuz dört arşun tfilında ve üç arşun arzında bir buçuk 
arşun kaddinde hazlnesinün derfinına lökün ile tes
viyesi mesarifi : 
Semen 
750 Guruş 

Fersfide olman kaldırımlarınun tesviyesi: 
His ab 
504 
ı Fı 
504 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
3926 Guruş 

Yekfin: 
43 190 
0 1658 Ber veeh-i tahmin ihrac olınacak atık kurşun 

balıası Kıyye 829 Fı 2 
41532 
04204 Münakasasına nisbetle tenzil 
37328 
02439 Sa'y-ı rnlrl 
34889 Guruş 

Ber mantilk-ı derkenar tarlk-ı mezkfirun keşf-i sanl
sinün icrasiyçün meclis-i acizanemüzden Laleli bö
lükbaşısı Süleyman Ağa ve Ball Paşa suyolcısı Hacı 
Ömer Ağa ve Çavfiş-ı rah-ı abi Hasan Halife irsaliy
le cami '-i müşarun ileyh hademeleriyle müte'ahhidi 
Kiryako hazır oldukları halde bi' l-mu 'ayene ol bab
da kaleme alınarak tanzim kılınan merbfit bir kıt'a 
keşf-i sani defterinde muharrer esamlleri zirlerine 
fiat-ı sabıkaları vaz ' olmarak hisab olındukda cem'
an mesarif-i tesviyesi gayr-i ez atık kurşun baha ve 
münakasa otuz yedi bin üç yüz yiğirmi sekiz guruşa 
baliğ oldığı anlaşıldukdan sonra keşf-i evveliyle bi' l
muvazene iki bin dört yüz otuz dokuz guruş fazlası 
görünmiş ise [de] fazla-i mezkfirdan sarf-ı nazarla 
müte 'ahhid-i merkürnun ta'ahhüdi vechile otuz dört 
bin sekiz yüz seksen dokuz guruşun i 'tası lazım ge
leceği ve cami ' -i müşarun ileyhün su yolları layıkıyla 
ta 'rnlr ve tesviye olmarak suları dahi cereyan itdiril-
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miş aldığını havi virilmiş olan ilm ü haberi dahi 
merbfitan takdim-i pişgah-ı samileri kılınmış olmağ
la ber mficeb-i keşf-i sani iktizasınun icrası babında 
emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi 2 1  M sene [ 1 2]92 [27 Şubat 1 875] 

27/7611 Kasımpaşa 'daki Cezayirli Hasan Paşa 
çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa hayratından Kasım Paşa'da vakı ' çeşmelerine 
cari ma-i leziz ana tarikınun keşf-i sanisinün 
icrasiyçün meclis-i acizanemüzden Beğlik suyolcısı 
İbrahim Usta ve Bali Paşa suyolcısı Hacı Ömer Ağa 
ve Çavfiş-ı ralı-ı abi Ömer Halife irsaliyle suyolcıları 
ve ahaliden mümeyyiz Ali Efendi vesaire hazır ol
dukları halde bi' l-mu 'ayene yapıldığı vechile keşf ü 
misaha itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i sani defteridür. 

Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi Tozkoparan nam 
mahallde vakı ' baş meslekden nefeslik terazfisına 
gelinceye kadar yiğirmi dört numrolı Frenk kurşun 
borısı vaz 'ıyla tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
733 
7 Kı yy e Beher zira 'ı 
5 1 3 1  Kıyye 
7 Fi 
359 17  Guruş 

Mezkfir terazfidan diğer terazfiya gelinceye kadar 
yiğirrni dört numrolı Frenk kurşun borısı vaz 'ıyla 
tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
296 
7 Kıyye Beher zira ' ı  
2072 Kıyye 
7 Fi 
14504 Guruş 

Tersane-i amire kapusı ittisaline sekiz arşun tfilında 
tuğla ve halis harcla nefeslik terazfisı inşası mesarifi : 
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S emen 
1000 Guruş 

Mezkilr terazilnun inen ve çıkan lamba mahalline 
yiğirrni dört numrolı Frenk kurşun borısı vaz' ı :  
Tillen 
His ab 
14 
.!._7 __ Kıyye Beher zira 'ı 
98 Kıyye 
.!._7 __ Fı 
686 Guruş 

Bahriyye hastahanesi kapusı ittisalinde kebir terazil
nun lamba mahalline yiğirrni dört numrolı Frenk 
kurşun borısı vaz ' ı :  
Tfilen 
His ab 
1 5  
.!._7 __ Kıyye Beher zira 'ı 
105 Kıyye 
7 Fı ..:....._ __ 

735 Guruş 

Bahriyye hastahanesi kapusı ittisalİndeki terazfidan 
Şeyh zakağında konak ittisaline kadar on sekiz num
rolı Frenk borısıyla ve ba'zan beş üzerine borıları
nun ta'miri : 
Frenk borısı vaz ' ı :  
His ab 
4 1  
__,_4 __ Kıyye 
164 Kıyye 
.!._7 __ Fı 
1 148 Guruş 

Be h eri 

Beş üzerine borı ta 'rniri :  
42 Aded 
4 Fı 
1 68 Guruş 

Konak ittisalinden diğer terazfiya kadar on sekiz 
numrolı Frenk kurşun borısı vaz ' ı :  
Tfilen 
His ab 
360 
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4 Kı yy e Beher zira 'ı 
1440 Kıyye 
7 Fı 
10080 Guruş 

Terazı1-yı mezkı1rdan köşe başına gelinceye kadar 
beş üzerine kurşun borılannun ta 'rnir ü tecdidi : 
Ta 'mir mahalLi :  
His ab 
123 
4 Fı 
492 Guruş 

Tecdid mahalli: 
His ab 
3 

Bo n 
1 .5 Aded 
65 Fı 
97 .5 Guruş 

Köşe başındaki meslekden bostan derı1nıyla bostan-ı 
mezkı1r kapusına değin mefrı1ş beş üzerine kurşun 
borılannun ta 'mir ü tecdidi : 

Ta 'rnir mahalli: 
His ab 
12 
4 Fı 
84 Guruş 

Tecdid mahalli: 
His ab 
54 

B on 
29 Aded 
65 Fı 
1 885 Guruş 

Fersı1de olman kaldırım tesviyesi: 
His ab 
709 
ı Fı 
709 Guruş 
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Yekün: 
74258.5 
04125 
70133.5 
06374 
63758.541 

Atik kurşun balıası Kıyye 1 650 Fı 2.5 

Münakasası 

2717612 Kasımpaşa 'daki Ruznamçeci İbrahim E
fendi çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

Kasım Paşa'da Ruznamçeci İbrahim Efendi merhu
mun çeşmesine cari ma-i leziz ana tarıkınun keşf-i 
sanisinün icrasiyçün meclis-i acizanemüzden Beğlik 
[suyolcısı] İbrahim Usta ve Ball Paşa suyolcısı Hacı 
Ömer Ağa ve Çavuş-ı rah-ı abi Ömer Hallfe ve Me' 
m ur Yahya Ağa ve  ahailden mümeyyiz Aıı Efendi 
ve suyolcıları hazır oldukları halde bi ' l-mu 'ayene 
yapıldığı vechile keşf ü misaha itdirildükde mikdar-ı 
mesarifini mübeyyin terkim kılınan keşf-i sanı defte
ridir. 

Menba' lağmınun taş-ı sögü ve noksan kapak ka-
k42 ' A ' f' pa vaz ı mesarı ı :  

S emen 
950 Guruş 

Kemer ağzından dereye gelinceye kadar üç arşun 
umkında mefrüş paşa künklerinün yarma hendek ile 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
36 

Künki 
90 Aded 
10  Fı 
900 Guruş 

Hendek fazlası: 
His ab 
72 
ı Fı 
72 Guruş 

41 63759.5 
42 "kapak" mükerrerdir. 
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Savak mahallinden üç arşun uınkında eski kurşun 
bonlarun başına kadar mefrGş altı pulluk künkleri
nün tecdidi : 
TGlen 
His ab 
66 

Künki 
1 65 Aded 
7 Fı 
1 155 Guruş 

Hendek fazlası: 
Hi sa b 
13  
ı Fı -=-----

1 3  Guruş 

Dere mahallinde kalan eski üç üzerine kurşun borıla
mn ta 'miri: 
His ab 
1 32 
1 0  Fı 
1 320 Guruş 

Mezkfir dere mahallinde kezalik üç üzerine kurşun 
borılarun tecdidi : 
His ab 
105 

Bo n 
58 Aded 
125 Fı 
7255 Guruş 

Viran bostan derGnında mefrfiş altı pulluk künkleri
nün tecdidi : 
Hi sa b 
7 1  

Künki 
1 87 Aded 
7 Fı 
1 309 Guruş 

Hilalci bostanı derGnında mefrGş altı pulluk künkle
rinün ta 'miri : 
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His ab 
200 
3 Fi 
600 Guruş 

Hendek fazlası : 
His ab 
150 
ı Fi 
150 Guruş 

Bostan-ı mezkfir kapusı iç tarafında olan mesleğe 
yarım arşun çamçarşfi taş çerçube ma 'a kapak vaz 'ı 
mesarifi: 
Semen 
200 Guruş 

Bu malıallden Uzunyol'da akarcaya varınca[ya] ka
dar üç arşun urnkında kezalik altı pulluk künklerinün 
tecdidi : 
His ab 
5 1 1  

Künki 
1277 Aded 
7 Fi 
8939 Guruş 

Hendek fazlası: 
His ab 
1022 
ı Fi 
1 022 Guruş 

Mezkfir akarcadan tahta köpri karşusında terazfiya 
kadar kezalik altı pulluk künklerinün tecdidi : 
His ab 
283 

Künki 
708 Aded 
7 Fi 
4956 Guruş 

Bu mahalle bir arşun çamçarçfi terazfi-yı ab inşasıyla 
terazfi-yı mezkfir üzerine ma'a kapak mermer taş 
tekne vaz 'ı mesarifi: 
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S emen 
350 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Mezkfir terazildan Turşucı ittisalinde olan diğer tahta 
köpriye kadar kezalik altı pulluk künklerinün tecdi
di: 
His ab 
287 

Künki 
468 Aded 
7 Fi 
3276 Guruş 

Bu malıallden çeşmenün hazine kapusına kadar yi
ğirmi dört numrolı Frenk kurşun borısı vaz ' ı :  
His ab 
58 
-'-7 __ Kıyye Beher zira[ 'ı] 
396 Kıyye 
7 Fi -'----

2772 Guruş 

Dolı savağına altı üzerine borı : 
4 Aded 
55 Fi 
220 Guruş 

Çeşme-i mezkfira maslak ma'a kined vaz 'ıyyesi : 
2 Aded 

S emen 
200 Guruş 

Hazine derfinına darb lülesi: 
2 Aded 

4 Kıyye 
30 Fi 
120 Guruş 

Mezkfir çeşmenün hazinesi derfinına lökün kalay ta
lasıyla çeşme-i mezkfir önüne mermer zank taşıyla 
çatma taş tekne vaz 'ıyla hazine-i mezkfirun üç taraf 
divarlarınun derziyle sakfınun tecdidi mesarifi : 
S emen 
1 600 Guruş 
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Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
98 ı 
ı Fl 
98 ı Guruş 

Hammaliyyesi: 
3870 Guruş 

Darb lülelerine on sekiz numrolı Frenk borısı vaz' ı :  
7 Aded 
4 Kıyye 
28 Kıyye 
7 Fl 
ı96 Guruş 

Hazine derilmnda darb lülelerine iki timur (?) vaz ' 
ıyyesi mesarifi :  
50  Guruş (?) 

Hazineye mahsus timur kapak vaz' ı :  
S emen 
ıoo Guruş 

Yekfin: 
42576 
ooı26 Kurşun balıası Kıyye 62 (?) Fl 2  
42450 
05 ı ı 8 Münakasası tenzili 
37332 Guruş 

2717711 Fındık/ı 'daki yedi adet çeşmenin ana su yo
lundan vakıf ve şahıslara verilen suyun miktar ve 
fiyatlarına dair. 

Fındıklı'da kain yedi aded çeşmelere mahsus ma-i 
leziz ana tarikından ifraz ve icra olınan mahallerün 
mikdar-ı masuralarını mübeyyin terkim kılınan mu
kaseme defteridür. 

Fındıklı'da Koca Yusuf Paşa vakfından çeşme ve 
sebile cari 
Vakfı : Masura 

2 
Guruş 
2869 

Par e 
22 

Akçe 
2 
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Mahall-i mezkfirda karavolhane tahtında Mustafa 
Ağa çeşmesine cari 

ı 1434 3 1  ı 

Perfizat43 Hatfin mahallesinde Hacı Beşir Ağa çeş
mesine cari 

ı 1434 3 1  ı 
Mahalle-i mezkfirda merhfime Esrnil Sultan kethuda-
sı Ömer Ağa 

ı 
çeşmesine cari 
1434 3 1  ı 

Süheyl Beğ mahallesinde mekteb tahtında Sultan 
vakfından Üçünci Serfinaz44 Kadın çeşmesi 

2 2869 23 2 

Salı bazarında kain Musahib Mehmed Ağa çeşmesi 
ı 1434 3 1  ı 

Keşfi (?) Ca 'fer hazretleri dergahında kain çeşmesi 
Qj__ 
8.5 

07 17  li_ 2 
12 195 1 86 ı 

Ashabı: 
Fındıklı hammamına cari 

ı 1434 3 1  ı 

Viyana büyükilçisi devletlü Halil Paşahazretlerinün 
konağına cari 

0.5 07 17  1 5  2 

Ebezade İlyas Beğ'ün konağı 
0.5 07 17  15  2 

Merhum Halil Paşa mühürdan Halil Efendi'nün ko
nağı 

0.5 07 17  

Cabi Kadri Efendi hanesi 

Yekfin: 

Qj_ 07 17  
3 4304 

Masura 
l l  Aded 
1 6500 Guruş 

43 Perlzad 
44 Serfiraz 

15  

li_ 
14 

2 

2 
o 
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27177/2 Fındıklı 'daki söz konusu yedi adet çeşme
nin bozulan ana suyolunun tamirat masrafına dair. 

Fındıklı nam mahallde yedi aded çeşmelere mahsus 
ma-i leziz ana tarikınun keşf-i evveli. 

Taksim'de baş meslekden dere içinde furun önünde
ki mesleğe kadar mefruş beş üzerine borılan harab 
oldığından atik borılan fesh birle müceddeden on 
sekiz numrolı Frenk borısı vaz 'ı :  
Tfilen 
His ab 
600 
4 Kıyye Beheri 
2400 Kıyye 
7 Fı 
1 6800 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
600 
ı Fı 
600 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
1 740 Guruş 

Yekün: 
1 9 140 
00800 Atik kurşun bahası Kıyye 400 Fı 2 
1 8340 
0 1 840 Fındıklı suyolcısı Halil Ağa ta'ahhüdiyle ten

zili 
1 6500 Guruş 

Fı 27 S sene [ 12]92 [4 Nisan 1 875] 

2717713 Beylerbeyi Araba meydanındaki suyolla
rında cereyan eden sulann miktanna dair. 

Beğlerbeği'nde Araba meydanında suyollarına dair
dür. 

Beğlerbeği hammarnma cari: 
Masura 
3 Aded 
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Beğlerbeği'nde sabık Evkaf-ı hümayiln mektGbcısı 
sa'adetlü Hakkı Beğefendi'nün konağına cari: 
Masura 
0.5 Aded 

Araba meydanında vakı ' Evkaf-ı hümayGn mahlillat 
müdiri İs ma 'il Beğ'ün konağına cari: 
Çuvaldız 
1 Aded 

Çamlıca caddesinde kain Maliyye hazine-i celilesi 
ketebesinden Feyzi Beğ'ün konağına cari: 
Masura 
0.5 Aded 

İstavroz'da kain Bab-ı seraskeri'de yoklamacı Ali 
Efendi'nün konağına cari: 
Masura 
0.5 Aded 

Araba meydanında vakı ' Refik Efendi'nün konağına 
cari: 
Masura 
0.5 Aded 

Mahall -i mezkGrda Agah Beğ'ün konağına cari: 
Masura 
0.5 Aded 

Araba meydanında Sultan [Abd]ülhamid Han hazret
lerinün çeşmesine cari: 
Masura 
0.5 Aded 

Sultan Abdülharnid Han hazretlerinün Beğlerbeği 
cami '-i şerifine cari: 
Masura 
(boş) 

Yekiln: 
Masura 
(boş) 

4 1250 Guruş 
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27/7811 Üsküdar'daki Cevri Usta vakfından mün
hal yarım masura suyun Kuzguncuk'daki çeşmeye 
götürütmesi için yapılacak masrafa dair. 

Üsküdar'da Cevri Usta vakfından münhal olan yarım 
masura ma-i lezizün Kuzkuncuk'da iskele başında 
çeşmenün kadim suyına ilave olmmak üzre müced
deden icab iden tarik (silik). 

Fı 16 (silik) sene [ 12]92 [ 1 875-76] 

Kuzkuncuk'da vakı ' merhı1me Mihrimalı Sultan haz
retlerinün ana terazı1sından bi ' l-ifraz mahall-i mez
kı1rda iskele başında karavolhane ittisalinde kain 
çeşmeye gelinceye kadar müceddeden on sekiz nurn
rob Frenk borısı vaz 'ıyla tesviyesi: 
Tı1len 
Hi sa b 
98 
--=-4 __ Kıyye Beher zira 'ı 
392 Kıyye 
,.:_7 __ Fı 
2744 Guruş 

Terazı1nun üzerine müceddeden taş tekne ve timur 
kapak ve kilid tanzimi mesarifi :  
S emen 
250 Guruş 

Kaldırım tesviyesi: 
His ab 
90 
ı Fı 
90 · Guruş 

Nısf nakliyye ve hammaliyyesi :  
154 Guruş 

Yekı1n: 
2744 
0250 
0090 
3084 
0 154 
3238 Guruş 

259 

2717811 



260 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

27178/2 Eyüp camii, Fatih imareti, Mihrişah Vali
de Sultan türbe, imaret ve okulu ile Bahariye sern
lindeki Süleymaniye vakfına ait çeşmelere su ileten 
ana suyolunun tamirat masrafına dair. 

Derun-ı arz-ı halde muharrer Ebi Eyyub el-Ensari 
radıye anhü' l-bari hazretlerinün türbe-i şerifleriyle 
cami ' -i şerif havlısında kain şadurvan ve sıra mas
laklarıyla cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün imaret-i atik ve merhume Mihrişah 
Valide Sultan hazretlerinün türbe-i şerif ve imaret ve 
mekteb-i cedidleri ve cennet-mekan Sultan Süley
man Han hazretlerinün civar-ı alilerinde ve Bahariy
ye nam mahallde hayrat-ı celilelerinden bulınan çeş
meha ve mahall-i saireye cari ma-i leziz ana tarikı
nun keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden 
Y edikulle su yolcısı Mehmed U s ta irsali yle İnşaat 
idaresinden Me'mur Bedri Efendi ve Hazret-i Halid 
cami ' -i şerifi baş imaını Akif Efendi ve Mihrişah 
türbedarı Sadık Efendi ve Kasım Çavuş imaını Hacı 
Rakım Efendi ve vakf-ı müşarun ileyh katibi Ragıb 
Efendi ve Hace Paşa suyolcısı Ahmed ve Musa usta
lar ile vakf-ı müşarun ileyhima serbölüği Mustafa A
ğa hazır oldukları halde bi' l-mu'ayene keşf ü misaha 
itdirildükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kı
lınan keşf-i evvel defteridür. 

Fı ı ı Ca sene [ ı 2]92 [ ı 5  Haziran 1 875] 

Tarik-ı mezkurun mahall-i müfrezi Yenikubbe ta 'bir 
olınur kubbe-i mezkurdan Çilingir hanesi önüne mü
ceddeden inşa olmacak mesleğe gelinceye kadar 
mefruş eski birerlik künkleri harab aldığından kadi
mi vechile künklerinün yarma hendek ile tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
100 

Künki 
250 
9 Fı 
2250 Guruş 

Bu mahalle üç arşun devrinde ve yarım arşun kad
dinde cedid tuğla ve halis harcia memzuc üzeri tolos 
kemerli küfeki taş ile sögüli timur kanadlı mücedde
den bir aded meslek inşası mesarifi : 
ı 250 Guruş 
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Müceddeden inşa olman meslekden Mircan'un hane
si bağçesi kapusına kadar kezalik eski birerlik künk
lerinün yarma hendek ile tecdidi: 
TGlen 
His ab 
so 

Künki 
125 
9 Fı 
1 1 25 Guruş 

[Derkenar] Otuz beş kıyyelik elvalıdan ma'mfil ola
cağı şerh virildi. 
Bağçe-i mezkfir kapusından Kilise bostanı derfinıyla 
haricinde köpri başına gelinceye kadar mefrfiş iki 
üzerine kurşun kurşun45 bonları ziyade harab olup 
tecdide muhtac bulınnıış aldığından atik borılan fesh 
birle levazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak kadiıni 
vechile borılannun yarma hendek ile tecdidi : 
TGlen 
His ab 
250 

Bo n 
1 37 Aded 
220 Fı 
30140 Guruş 

Eski yeni terazfisınun üzerindeki mermer taş teknesi 
şikest olnıış aldığından bir buçuk arşun tfilında ve 
bir arşun arzında ve yarım arşun kaddinde mücedde
den kendinden bölmeli mermer taş tekne ve çarçfibe 
ve timur kapak ma'a kilid vaz 'ı mesarifi: 
750 Guruş 

[Derkenar] Beher tahtası kırkar kıyyelik elvalıdan 
ma 'mfil olacağı şerh virildi. 
Mezkfir eski yeni terazfisından Kapu çeşmesi nez
dinde vakı ' terazfiya kadar mefrfiş iki üzerine kurşun 
borı kutrında timur borılannun derfinında taş hasıl 
olnıış aldığından suyun i crasına mani ' olnıış olmağ
la müceddeden iki üzerine kurşun borı ferş ve tesvİ
yesı: 

45 "kurşun" mükerrerdir. 
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Tülen 
His ab 
245 

B on 
134.5 Aded 
240 Fi 
32280 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

işbu terazunun dört arşu[n] kaddinde iki buçuk arşun 
devrinde olan mahallerinün taşları dökülmiş aldığın
dan noksan taş ilave halis harcia terazfi-yı mezkurun 
ta 'miri mesarifi: 
Semen 
750 Guruş 

Zikr olman Kapu çeşmesi ittisalİndeki terazfidan 
Türbe harnmaını külhan ittisalinde kain terazfiya 
gelinceye kadar mefruş iki üzerine kurşun borılan 
ziyade harab aldığından atik borılan fesh olmarak 
kadimi üzre borılannun yarma hendek ile tecdidi: 
Tülen 
His ab 
2 10  

B on 
1 15 Aded 
240 Fi 
27600 Guruş 

İşbu terazunun üzerindeki taş teknesi sakatıanmış 
aldığından iki arşun dört parmak tülında ve bir arşun 
arzında ve sekiz parmak kaddinde müceddeden ken
dinden bölmeli mermer taş tekne ve yollamadan 
ma 'mül kapak ve kilid tanzimi mesarifi : 
Semen 
700 Guruş 

Fersude olmacak kaldırımlarınun tesviyesi: 
Tülen 
His ab 
5 1 5  
ı Fi 
5 1 5  Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
9736 Guruş 
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Yekfin: 
107096 
009375 Ber veeh-i tahmin ihrac alınacak atik ="--="-..:.....::... __ _ 

kurşun bahası Kıyye 3750 Fı 2.5 
97721 
""'"1,_27'-.:.2"-"1'-----"'Eyyub serbölüği Mustafa Ağa'nun ta

'ahhüdiyle tenzili 
85000 Guruş 

Kefilleri Ui[le ] li serbölüği Süleyman ve Hace Paşa 
suyolcısı Ahmed Usta idüği. 

2717911 Fatih vakfına ait Turunçlu suyollarının 
tamirat masrafına dair. 

Turunçlı suyollarınun mukaddema yapılmış ve bun
dan sonra yapılması elzem bulınan mahallerinün 
keşf ü mu 'ayenesiyçün meclis-i acizanemüzden La
leli serbölüği Süleyman Ağa irsaliyle Hekimağlı su
yolcısı Ali ve Azablar suyolcısı Hüseyin ve Suyal
eısı Ali ustalar hazır oldukları halde bi' l-mu 'ayene 
yapılmış ve yapılacak mahalleri keşf ü misaha itdiri
lerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin defteridür. 

Fı sene [ 12]92 [ 1874-75] 

[Derkenar] Raif Usta'nun yapmış aldığı. 
Güzelcekemer önünden Cico çiftliği bağlarına karib 
mahalle gelinceye kadar mefrüş eski birerlik künkle
rinün ca be ca ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
200 
4 Fı 
800 Guruş 

[Der kenar] Muahharan yapılması lazım gelen. 
Kemer-i mezkfir civarında katma tankınun dört ar
şun umkında hendek derlinında mefrfiş olan Ama
hud künkleri harab aldığından kadimi vechile tecdi
diyle ve katma-i mezkfirun münhedirn olan !ağını
nun baca küşadıyla tathir ve tahliyesi: 
Künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
30 
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Künki 
75 Aded 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Hendek fazlası: 
Tı1len 
His ab 
90 

Lağm tahliyesi: 
Tı1len 
His ab 
50 

Baca küşadı: 
Aded Tı11en Arzen Kadden 
ı 2 3 7 

Terb!'an 
His ab 
63 

[Derkenar] Hek1moğlı All Usta ma'rifetiyle yapı
lan. 
Mahall-i mezkfir civarında iki aded katma tarikların
da mefrfiş olan ana Anarnabud46 künkleri harab oldı
ğından tecd!diyle mezkfir katmalara mahsus lağmla
rınun yarma olarak tahliyesi: 
Künk tecd!di : 
Tı1len 
His ab 
100 

Künki 
250 
6 Fi 
1500 Guruş 

Lağm tahliyesi: 
Tı1len 
Hi sa b 
100 
10  Fi 
1000 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 

46 Amabud 
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Üçünci ve dördünci meslek beynlerinde mefrfiş olan 
eski birerlik künklerinün yarma hendek ile top çek
me ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
200 
4 Fı 
800 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 
Dördünci meslekden Bağlarbaşı'na kadar mefrfiş es
ki birerlik künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
450 

Künki 
1 125 Aded 
4 Fı 
4500 Guruş 

[Der kenar] Raif Usta'nun yapdığı. 
Bağlarbaşı'ndan nihayetinde vakı ' mesleğe kadar üç 
arşun umkında hendek derfinında mefrfiş Amahud 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi: 
Tôlen 
His ab 
310 

Künki 
775 
6 Fı 
4650 Guruş 

Hendek fazlası: 
Tfilen 
His ab 
570 

[Derkenar] Muahharan yapılması lazım gelen. 
Güzelcekemer civarında sekizinci mesleğe gelinceye 
kadar mefrfiş eski birerlik künklerinün yarma hen
dek ile tecdidi ve ba'zan ta'rniri: 
Tecdid mahalli: 
His ab 
200 
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Ta'mir mahalli: 
His ab 
500 

[Derkenar] Hekimağlı su yolcısı All ma ' rifetiyle ya
pılan. 
Mahall-i mezkür civarında üç arşun tül ve arzında 
kargir meslek ile dört arşun urnkında bir aded örili 
baca inşası mesarifi : 
S emen 
800 Guruş 

[Derkenar] Muahharan yapılması lazım gelen. 
Virankemer başında meslekden diğer mesleğe kadar 
yarma hendek ile paşa künklerinün zebanelerine ye
dirme ve ip sarılarak tecdidi: 
His ab 
1 95 

Künki 
487 Aded 

[Derkenar] Bu dahi. 
İkinci meslekden kumluk mesleğine kadar mefrGş 
altı parmak künklerinün künklerinün47 yarma hendek 
ile ta 'miri : 
His ab 
100 

[Derkenar] Bu dahi. 
Virankemer'e gelen iki aded katma tarikında mefrGş 
Arnabud künklerinün tecdidiyle ve ba 'zan ta 'miri: 
Tecdidi : 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 

Ta'mir mahalli : 
His ab 
50 

47 "künklerinün" mükerrerdir. 
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[Derkenar] Bu dahi. 
Bu mahallde iki aded katma lağmlarınun tathir ve 
tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
120 

Baca küşadı : 
Aded Tfilen Arzen 

Hisab Hisab 
2 3 3 

Terbi'an 
His ab 
108 

[Derkenar] Bu dahi. 

Kadden 
His ab 
6 

Kumluk mesleğine gelen katma lağmınun tahliye
siyle mezkı1r katma tarikında mefrı1ş olan Arnabud 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
80 

Künk tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
40 

Künki 
100 Aded 

[Derkenar] Bu dahi. 
Mezkı1r kumluk mesleğinden Bakizade katmasına 
kadar paşa künklerinün yarma hendek ile ta 'miri ve 
ba'zan tecdidi: 
Ta'mir mahalli: 
His ab 
200 

Tecdid mahalli: 
Hisab 
375 

[Derkenar] Bu dahi. 
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Bakizade katmasından Cico çiftliği nezdinde diğer 
katmaya kadar paşa künklerinün yarma hendek ile 
tecdidi : 
Tülen 
His ab 
300 

Künki 
750 Aded 

[Derkenar] Hekimağlı suyolcısı Ali Usta ma'rife
tiyle yapılmış olan mahalli. 
A vas köy i caddesinde mefrGş h ara b olmış paşa 
künklerinün yarma hendek ile tecdidi : 
Tülen 
His ab 
30 

Künki 
75 Aded 
1 3  Fı 
975 Guruş 

[Der kenar] Mu alıbaran yapılması Hl.zım gelen. 
Avas köyi caddesinden Ayvalıdere'de Çalılı mesleğe 
kadar paşa künklerinün ta 'mir ü tecdidi : 
Ta 'mir mahalli: 
His ab 
100 

Tecdid mahalli: 
His ab 
90 

Künki 
225 Aded 

[Derkenar] Anacı Mustafa Kalfa ma'rifetiyle yapı
lan mahalli. 
Ayvalıdere nam malıallden Çağlarmeslek'e kadar ke
zalik paşa künklerinün tecdidi: 
TGlen 
Hi sa b 
80 

Künki 
200 Ad ed 
1 3  Fı 
2600 Guruş 
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[Der kenar] Muahharan yapılması lazım gelen. 
Çağlarmeslek önünde paşa künklerinün ta 'miri: 
TOlen 
His ab 
100 

[Derkenar] Bu dahi. 
Timurkapu nam mahallde ana tarikinda mefrfış altı 
parmak künklerinün ta 'mir ü tecdidi : 
Ta 'mir mahalli: 
His ab 
100 

Tecd!d mahalli: 
His ab 
60 

Künki 
150 Aded 

[Der kenar] Raif Usta'nun yapdığı. 
Hastahane civarında Davfıd Paşa kışlası yolına taş-ı 
cedid ma 'a kapak tesviyesiyle halis harcia ıskara in
şası ve mefrfış altı parmak künklerinün tecdidi: 
Künk tecdidi : 
TOlen 
His ab 
10  

Künki 
25 Aded 
15  Fı 
375 Guruş 

Iskara inşası : 
TOlen Arzen 
Hisab Hisab 
1 0  1 .5 

Terb!'an 
His ab 
40 
30 Fı 
1200 Guruş 

Kadden 
His ab 
2.5 

[Der kenar] Muahharan yapılması lazım gelen. 
Timurkapu'da Ahmed Beğ'ün meslekden Maldepe 
civarında ikinci mesleğe kadar altı parmak künkleri
nün tecd!di: 
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Tfilen 
His ab 
3 10 

Künki 
775 Aded 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

[Derkenar] Bu dahi . 
Gümüşsuyı'nda Mustafa Beğ'ün bağı zahrında ve de
rOnında mefrOş altı parmak künklerinün ta 'mir ü tec
didi : 
Ta'mir mahalli :  
Tfilen 
His ab 
200 

Tecdid mahalli : 
TOlen 
His ab 
100 

Künki 
250 Aded 

[Derkenar] Bu dahi. 
Bekir Ağa'nın bağından lağm ağzına kadar mefrüş 
altı parmak künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
400 

Künki 
1000 Aded 

[Derkenar] Bu dahi. 
Midhat Paşa hazretlerinün çiftliği önünden Ta
su[n]ağlı bağçesinün köşesine kadar mevcOd !ağını
nun derOnı kum ve çamur ile memlO almış aldığın
dan hacalar küşadıyla lağm-ı mezkOrun tahliyesi: 
TOlen 
His ab 
1 50 

Baca küşadı: 
Ad ed 

Tfilen 
His ab 

4 2 

Be h eri 
Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
2 4 
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Terbl'an 
His ab 
64 

[Der kenar] Raif Usta'nun yapdığı. 
Tosunağlı bağçesinde meslekden Fazlı Paşa yatağı 
dimeğle arif nam mahallde çınar tahtında mesleğe 
kadar mefrfiş paşa künklerinün tecdldiyle ma'ada 
mahallerinün ta'mlri : 
Tecdld mahalli: 
Tfilen 
His ab 
150 

Künki 
375 
1 6  Fı 
6000 Guruş 

Ta'mlr mahalli: 
Tfilen 
His ab 
50 
8 Fı 
400 Guruş 

[Derkenar] Muahharan yapılması. 
Merküm Tosunağlı bağçesi derlinında mefrfiş altı 
parmak künklerinün yarma hendek ile ta 'rnlri : 
Tfilen 
His ab 
50 

[Der kenar] Çırağan All Usta'nun yapdığı. 
Hendekde vakı ' meslekden Hüseyin Beğ'ün terazfisı
na kadar mefrfiş paşa künklerinün tecdldi : 
Tfilen 
His ab 
350 

Künki 
875 
1 6  Fı 
14000 Guruş 

Hendek fazlası: 
Tfilen 
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His ab 
475 
2 Fi 
950 Guruş 

[Derkenar] Muahharan yapılması. 
Hisar derilmnda mefrilş paşa künklerinün tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
60 

Künki 
150 Aded 

[Derkenar] Çırağan All Usta ma'rifetiyle yapılmış. 
Kal 'a derilmnda terazildan Binbaşı'nun hanesi ittisa
line kadar mefrilş paşa künklerinün yarma hendek ile 
tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
1 35 

Künki 
336 
1 6  Fi 
5376 Guruş 

Kaldınm: 
His ab 
1 35 
ı Fi 
135 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 
[Derkenar] işbu tarik her ne kadar ta'mir almış ise 
de yüz elli arşun kadar mahalli tecdide muhtac bu
lınrnış idüği. 
Binbaşı'nun hanesi karşusından Baruthane zakağın
da terazilya kadar mefrilş paşa künklerinün yarma 
hendek ile ta'miri : 
Tfilen 
His ab 
345 
8 Fi 
2760 Guruş 

Kaldınm: 
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200 
ı Fı 
200 Guruş 

[Derkenar] Yapılması Hizım gelen mahalli. 
Devletlü Sa 'id Paşa hazretlerinün konağına tefrik 
olman meslekden Çapa mesleğine kadar mefrfiş altı 
parmak künklerinün yarma hendek ile ta 'miri : 
Tfilen 
His ab 
200 

Kaldırım: 
His ab 
200 

[Derkenar] Raif Usta'nun yapdığı. 
Fenayi Dede nam mahallde terazfidan bostan terazii
sına kadar mefrfiş paşa künklerinün yarma hendek 
ile tecdidi: 
Tfilen 
His ab 
330 

Künki 
825 Aded 
1 6  Fı 
1 3200 Guruş 

Terazfinun lamba mahalline iki üzerine bon vaz' ı :  
2 Aded 

[Derkenar] Bu dahi. 
İşbu aralık vasatma altı 'arşun kaddinde terazfi inşası 
mesarifi :  
S emen 
750 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 
Bostan terazfisıyla Çavfiş terazfisına iki aded mermer 
taş tekne vaz'ı :  
S emen 
500 Guruş 

Kaldırım: 
His ab 
330 
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ı Fı 
330 Guruş 
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Nakliyye ve hamm�iliyyesi: 
(boş) 

Yekı1n: 
(boş) 

Raif U s ta ma' rifetiyle yapılmış olan malıall er H eki
moğlı Ali Usta ma'rifetiyle yapılan mahaller 
mesarifi mesarifi 
Guruş Guruş 
0800 1 500 
4650 1000 
0000 Hendek fazlası Hisab 570 0800 
0375 4500 
1200 7800 
7025 0800 
6000 0975 
0400 9575 
1 3425 
1 3200 
00000 İki üstüne borı Aded 2 
00330 
26955 
00500 
00750 
28205 

Çırağan Ali Usta ma'rifetiyle yapılan mahaller me
sarifi :  
14000 
00950 
05376 
001 35 
20461 
02760 
00200 
2342 1 

Anacı Mustafa Kalfa ma' rifetiyle yapılan malıall er 
mesarifi : 
2600 Guruş 

Yekı1n: 
28205 
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02600 
09575 
23421 
6380648 

06380 
7018649 

27/79/2 Üsküdar icadiye 'de Karabet 'in arsasında 
bulunan Arslan Ağa suyu lağmının tamirat masra
fının söz konusu şahsın varisieri tarafından karşı
lanmasına dair. 

David oğlı Hoca Karaber'ün Üsküdar'da İcadiyye 
nam mahallde müştereken mutasarrıf oldukları arsa
nun dertimndan mürtir iden suyollarına bir guna ma
zarrat iras itmernek ve bu babda vukü' bulacak 
katfe-i mesarifi kendi tarafından tesviye olmmak 
üzre ba ta'ahhüd ol vechile suyollarına ve tarikiara 
kedş (?) sonra kusur yiğirmi yedi bin üç yüz altmış 
iki zira' on bir parmak mahalline irade-i seniyye şe
ref-sünuh buyurılrnış ise de ancak arsa-i mezkurun 
ferikan-ı kirarn teka 'üdlerinden sa 'adetlü İbrahim 
Paşa hazretlerinün mülki cihetinde kenardan Arslan 
Ağa suyınun yüz seksen arşun tı1lında bir aded kat
ma lağrnı mürtir itmekde olup ve bu ise hin-i mu'a
yenesinde görilememiş idüğinden harita-i mevkı 'ıy
yesinde işaret olınmarnış ve bu kerre Y edikulleli 
Mehmed Usta ve Tophaneliağlı suyolcısı Usta ( . . .  ) 
ve Suyolcı çavuşı Mehmed Halife irsaliyle lağm-ı 
mezkur[a] duhfil iderek layıkıyla bi' l-mu 'ayene 
lağm-ı mezkur derilnına el-yevm bir masura mikdan 
salma su cari olmakda ise de ma-i mezkurun men
ha 'ı Arabzade izzetlü Ahmed Beğ mülki derlinında 
hasıl ve nübu ' eylediğİnden muma ileyh Karabet 
arsasınun üç bin yüz yiğirmi sekiz zira' altı parmak
dan ibaret olan beşinci kıt 'a köşe başından ihtiyat ve 
ariyeten yiğirmi zira' yir terk olınmasıyla beraber 
menba'-ı mezkurdan lağm-ı mezkurun nihayetine 
kadar yüz seksen zira' mahalline Arnabud künki ferş 
olmmak ve lağm-ı mezkurun üzerine on beş arşun 
arzında müceddeden tarik küşad itmek ve bu babda 
mesarif-i mukteziyyesi olan üç bin guruşun dahi mu
ma ileyh Karabet varisieri tarafından i 'ta olmmak 

48 63801 
49 7018 1 
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üzre karar virilmiş ve bu [ve ]c hile tesviye alındığı 
halde bunun dahi mahzfir ve mazarratdan salim ola
cağı ihtibar (?) kılınmış olmağla ferman hazret-i men 
lehü' l-ernründür. 

2718011 Tamiri gereken Bozdoğan kemerinin 
Molla Hüsrev mahallesindeki bir evde yol açtığı 
zarara; Su nezaretinin tamirat için gerekli kaynağa 
sahip olmadığı yolundaki ilamına ve tamirat için 
yapılacak masrafa dair. 

İşbu keşf-i evvel defteri üzerine meclisün mazbata
sında ta'mir olmacak kemerün mesarif-i keşfiyyesi 
olan beş bin guruşun Su nezareti hasılatından olarak 
i 'tası gösterilmiş ise de nezaret-i mezkfire hasılatı 
olarak şimdiye kadar vezneye akçe teslim olındığına 
dair muhasebece bir gı1ne kayd ve ma'lı1mat olmadı
ğından hasılat-ı mezkfirenün şimdiye kadar kankı 
tarafa virilmekdedür ve mikdan nedür bi' l-etr[a]f 
beyan ve i 'lam olmması içün evvel ernrde Su neza
ret-i mfima ileyhaya havale buyurılınası babında ernr 
ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

Fi 26 Nisan sene [ 1 2]9 1  [8 Mayıs 1 875] 

Sularun ferağ u intikalatı vukü'ında haric ve dahil-i 
sı1rda olan katma ve mecraları erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle lede'l-mu 'ayene katma ve mecraları mev
cı1d ve adem-i mevcı1dı bi' t-tebeyyün nezaret-i aci
zanemüzden i 'lam ve inha olınmadukça vakfları ta
rafından temessük virilmemesi müesses olan nizarnı 
iktizasından olup ve ber ınıleeb-i nizarn irsal olman 
me'mı1ranun ücret-i bargir ve mesarif-i sairelerine 
karşulık olarak beher temessükde tebe 'a-i müslime
ye ferağında yüz seksen beş ve intikalinde nısf ve 
tebe 'a-i gayr-i müslimeden iki kat harc-ı mesarif 
alınması vaktiyle virilen karara mebni ber mu 'tad 
alınarak me'mfirlarına virilmekdedür ve bu da ba'zı 
ayda olur ba 'zı ayda olmaz ve o ldığı vakit şehri yy e 
bin nihayet bin beş yüz guruşdan ibaretdür ve bir de 
kuyı1dat kuyı1dat50 ve i 'lamat ve müceddeden tarik 
inşasında ve Evkaf-ı hümayı1n nezaret-i celilesinden 
müstakıll idare-i acizanemüze havale buyurılan Sil
yollarınun ba'de' l-keşf münakasasında ve mürı1r ve 

50 "kuyfidat" mükerrerdir. 
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esnaf tezakirinün kaydiyyelerinde alınan cüz'i harc 
dahi ma 'iyyet efendilere i 'ta olınmakdadur ve bu da 
şehriyye dört beş yüz guruşdan ibaretdür ve bir de 
herat-ı alisi Evkaf-ı hümayiln hazinesinden i ' ta oh
nan suyolcılık cihetlerinün mahlillatı mine' I-kadim 
nezaret-i acizi me'milrlarına aid olup münhall-i mez
kilreye her ne mikdar kıyınet takdir olınur ise bunun 
nısf-ı mu 'accelesi otuz kırk sene emeği sebkat itmiş 
suyolcı halifelerinden ba irade-i seniyye müretteb 
mülazımlarına terk olmarak nısf-ı alıarı dahi mü
lazım-ı merkürndan alınup me' milr-ı mahsusalarma 
virilmekdedür ve işbu cihetlerün ferağ u intikalinde 
mesela on bin guruş kıymetle alınmış ise bin guruş 
harc-ı inha alınmakda ve bu da her vakit olmayup 
zuhilrat kabilinden bulınmışdur me'milrin-i merku
minün ma'aş bahsine gelince hasılat-ı merkürneden 
münasib mikdar virilenden ma'ada ma'iyyet efendi
lerün bir malıallden bir akçe ma 'aşları olmayup yal
nız Başkatib Emin Efendi bendelerinün Evkaf-ı hü
mayiln hazinesinden emanet-i celilelerine devr oh
nan ma'aş miyanında olarak iki yüz otuz beş guruş 
ve iki nefer suyolcı çavilşlarınun otuz sekiz buçuk 
guruşdan yetmiş yedi guruş ve selatin-i izam hazera
tınun asar-ı hayriyyeleri olan bendler ve mecr3Jarun 
muhafazalarında geşt [ü] güzar iden dört nefer korı
cılarun iki neferi tenkThatda lağv olmarak iki nefer 
mevcildlarına şehriyye iki yüz otuz beşer guruş 
ma' aş kalmış ve işbu korıcılarun me' milriyyetleri 
bendierden su alınup vaktine vaktine51 göre göre52 

kapadılmak ve bendiere mahsus olan ana tarikları
nun ve Halkalı suyollarınun bir güne mazarrat olma
mak üzre ca be ca bargir ile geşt [ü] güzar iderek 
mazarrat-ı vakı 'alarını gel üp nezaret-i aciziye ihbar 
eyledüklerinde der'akab tesviyesine bakılmak üzre 
aldığından merkumanun ol mikdar ma'aş idarelerine 
kafi olmadığından ücret-i bargirleri ve me'killat ve 
meşrubatları hasılat-ı merkürneden virilmekdedür ve 
ba irade-i seniyye suyolcı esnafınun kargüzar ve mü
cerrebü'l-etva[r] müntehab dört nefer meclis a'zala
rınun gerek emanet-i celilelerinden ve gerek Evkaf-ı 
hümayiln hazinesinden tahsisatları olmayup a 'za-yı 
merkumin bila ücret seliitin-i müşarun ileyhim su
yollarınun ve evkaf-ı saire hayratlarınun keşf ü mu
'ayenesinde Der-sa'adet ve bilad-ı selasede kain 

51 "vaktine" mükerrerdir. 
52 "göre" mükerrerdir. 

277 

27180/lb 



278 

-
"'' 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

bi' l-cümle sularun vakt-i mevsimine göre tevzi' u 
taksiminde ve esnafca vukü' bulan mesiHihde istih
dam olınmakda bulındukları ve salifü' l-beyan kita
bet-i mezkfirenün ma'aşı emanet-i celilelerinden ba 
irade-i seniyye han ve hammarndan müretteb ma'aş 
ile beraber ma'a zamm şehriyye yedi yüz elli guruş
dan ibaret olup ve halbuki efendi-i mfima ileyh kita
bet-i mezkfireye ba berat-ı ali nan-pare vechile muta
sarrıf olup ve ma 'iyyetinde iki nefer kati b ile neza
ret-i merkürneye mütekaddem kaffe-i kaffe-i53 umfir
ı tahririyyeyi müddet-i kesire lfa-yı hüsn-i hıdmet it
miş ve itmekde bulınmış ve efendi-i mfima ileyhe 
ma'aş virilmek lazım gelse şehriyye iki bin beş yüz 
üç bin guruş ma 'aş tahsisine şayeste bulınmış ve ma
'iyyet efendilerün refik-ı evveline beş altı yüz ve re
fik-ı sani Faik Efendi'ye iki yüz elli üç yüz dört nefer 
meclis a' zalarına be herine altı ş ar yüz ve iki suyolcı 
çavfişlarıyla kapu çukadarı ve odacıya yüz ellişer gu
ruş ve korıcılarun kadim ma'aşlarına yüz yüz ellişer 
guruş ma 'aş zammı lazım geleceği ve bu ise şehriy
ye beş altı bin guruşa mütevakkıf idüğinden marrü' l
beyan suyolcılık-ı mezkfir cihetlerinün mahlfil ve fe
rağında ve intikalatında hasıl olan zuhfirat kitabet-i 
mezkfire ile meclis a'zalarına virilmekde bulınmış 
ve hasılat-ı merkümenün beher malıda vukü' ( . . .  ) ol
madığı derkar ise de ilerüde olur ümidiyle kanun-ı 
kadimden şimdiye kadar bu vechile idare olınmış ve 
olınmakda bulınmış ve hasılat-ı merkürneden şimdi
ye kadar me'mfirin-i merkürninden ma'ada hiç bir 
mahalle bir akçe virildiğine dair emsali mesbfik ol
madığı ve bunlarun küt-ı la yemfit geçinmekde ol
dukları muhat-ı ilm-i samileri buyurıldukda böyle 
bir idare-i kadimenün açıkda bırakılması nezd-i me
'ali-nümfin-ı (?) hazret-i emanet-penalıllerinde re
hin-i tecviz buyurılmayacağından suda'ı mficib ola
cağından başka selatın-i izam hazeratınun asar-ı hay
riyyeleri ve evkaf-ı saire hayratların un ta' tilini mfi
cib olmağla ber mukteza-yı me'muriyyet-i aciz! be
yan-ı hale cür'et kılındı ol babda ernr ü ferman haz
ret-i men lehü' l-ernründür. 
Su nezaretinün i ' lamına nazaran keyfiyyetün li 
ecli' t-tezekkür tekrar muhasebeye havale buyurılına
sı babında ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernrün
dür. 

Fı 6 Mayıs sene [ 1 2]9 1  [ 1 8  Mayıs 1 875] 

53 "kaffe-i" mükerrerdir. 
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Su nezaretinün balada muharrer derkenarında mufas
salan gösterildiğine göre nezaret-i mezkurece hasıl 
olan varidatun kendülerince ba 'zı mesarife sarf ve i ' 
ta olınmakda olup başka hasılatı olmadığı ve bu tak
dirce Keşf müdiriyyetinün işbu defterinde muharrer 
oldığı vechile Bozdoğan kemerinde harab olup Ali 
Ağa'nun hanesine muttasıl olan kemerler ta'miratı
nun tesviye ve icrası kabil olamayacağı anlaşıldığına 
ve Su idaresi Evkaf-ı hümayun nezaret-i celilesinde 
iken ne vechile mu' arnele olınmakda idüği bilinerne
diğine mebni ta'mirat-ı mezkurenün vakfı canibin
den veya suret-i ahada tesviye idilmek üzre Evkaf-ı 
hümayun nezaret-i celilesine iş 'arıyla evrak-ı müte
ferri 'anun leffen tesyiri tezekkür kılındı ise de ol 
babda emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 
Fi ı ı Ca sene [ ı2]92 ve fi 3 Haziran sene [ ı2]9 ı  [ ı5  

Mucebince. 

Evkaf-ı hümayun nezaret-i celilesine 
Aded:66 

Devletlü efendüm hazretleri ; 

Haziran ı 875] 

Ali Ağa'nun Molla Büsrev mahallesinde kain muta
sarrıf oldığı hanesine muttasıl bulınan Bozdoğan ke
meri gözünden taşlar düşerek iras-ı mazarrat itmek
de oldığından icabınun İcrasını şamil Zabtiyye ne
zaret-i aliyyesinden tevarüd iden tezkire Keşf idare
sine lede' l-havale mezkur kemer lede' l-keşf mesarif
i ta 'rniriyyesi beş bin guruşda Andon Kalfa uhdesin
de takarrur eylediğini ve Su nezaretinden yazılan 
mufassal derkenar mealine nazaran bunun vakfı ve
yahud suret-i ahada tesviye olmmasınun taraf-ı ali-i 
cenab-ı nezaret-penahilerine iş 'arı lüzurnını ha vi tan
zim olınup Emanet meclisinden ba müzekkire tezyil 
kılınan keşf defteri mezkur tezkire ve evrak-ı saire i
le beraber leffen takdim kılınmış ve mazarrat-ı va
kı 'aya nazaran iktizasınun sür'at-i icrası merhun-ı 
müsa'ade-i aliyye-i cenab-ı daveraneleri bulınmış ol
mağla emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fi ı 7 Ca sene [ ı 2]92 [2ı Haziran ı 875] 

Mühür 
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[Der kenar] İş bu ve diğer ta 'rnir mahallerinden ihr1k 
olmacak borılarun sağlamlarından çürükleri tebdil ve 
tesviye olmmak üzre şerh virildi. 
Tarik-ı mezkfirun mahall-i müfrezi Bozdoğan keme
rinden Kapudan Paşa sebili karşusına gelinceye ka
dar mefrfiş iki üzerine kurşun borılannun yarma hen
dek ile ta 'rniri: 
Tfilen 
His ab 
1 80 
20 Fı 
3600 Guruş 

Bayezid meydanında kasr-ı şahane pişgahında mes
lekden Kuşbaz terazilsına gelinceye kadar kezalik iki 
üzerine kurşun barılarınun yarma hendek ile ta 'mi ri : 
Tfilen 
His ab 
330 
20 Fı 
6600 Guruş 

[Derkenar] Kurşunınun beher tahtası otuz beş kıy
yelik elvalıdan ma 'mfil olacağı şerh virildi. 
Zikr olman Kuşbaz terazfisından Atik Ali Paşa ca
mi 'i ittisalinde vakı ' terazfiya gelinceye kadar mef
rfiş iki üzerine kurşun borıları ziyade harab olup tec
dide muhtac bulınrnış aldığından arık borılan fesh 
birle müceddeden üç üzerine kurşun borılannun le
vazımat-ı mukteziyyesi tekmil olarak yarma hendek 
ile ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
265 

270 

1 80 

7 1 5  

B on 

Kuşbaz terazfisından Kemankeş terazfisına 
kadar 
Kemankeş terazfisından Sinan Paşa terazfisı
na kadar 
Sinan Paşa terazfisından Atik Ali Paşa cami 'i 
nezdinde terazfiya kadar 

393 Aded 
1 30 Fı 
5 1090 Guruş 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Atik All Paşa'nun dhni '-i şerifi ittisalinde terazildan 
Valide mektebi karşusında vakı ' kubbeye gelinceye 
kadar mefrfiş iki üzerine kurşun borılannun yarma 
hendek ile ta 'miri: 
Tfilen 
His ab 
330 
20 Fı 
6600 Guruş 

Kuşbaz terazfisıyla Atik All caıni 'i ittisalinde vakı ' 
iki terazfilarun üzerlerine müceddeden bir buçuk ar
şun tfilında bir arşun arzında mermer taş tekne ve 
çerçube ve timur kapak ma'a kilid vaz 'ı mesarifi : 
S emen 
1200 Guruş 

Dört arşun tfilında üç arşun arzında mevcfid kubbe
nün fersfide olmış malıallerin ün halis harcia ta 'miri 
mesarifi : 
S emen 
200 Guruş 

Kubbe-i mezkfira müceddeden kantarlık sacdan ma'
mfil bir arşun arz ve bir arşun dört parmak tfilında ti
mur kapak ma'a kilid vaz 'ı mesarifi: 
Semen 
300 Guruş 

Adi ve şose mahallerinde fersfide olacak kaldırımla
rınun tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
0345 Adi mahalleri Fı 1 .5 
1 075 Şose mahalleri Fı 2.5 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
7279.5 Guruş 

05 17.5 
2687.5 
3205 Guruş 

Yekün: 
80074.5 
1 3 125 Ber veeh-i tahmin ihrac olmacak atık 

kurşun balıası Kıyye 5250 Fı 2.5 
66949.5 
08439.5 

58500 

Süleymaniyye serbölüği MakbUl E
fendi'nün ta'ahhüdiyle tenzlli 
Guruş 
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2718211 Kartal 'a bağlı Soğanlık köyündeki Haseki 
Sultan çeşmesi suyolunun tamirat masrafına dair. 

Kartal kazasına muzafe Soğanlık karyesinde kain 
Haseki Sultan tabe seraha hazretlerinün ihya-gerdesi 
olan çeşme suyollarınun keşf-i sanisinün icrasiyçün 
meclis-i acizanemüzden Laleli serbölüği Süleyman 
Usta irsaliyle müte'ahhidi ahali-i karyeden Molla 
Ahmed oğlı Mehmed vesaire hazır oldukları halde 
bi' l-mu 'ayene yapıldığı vechile keşf ü misaha itdiril
dükde mikdar-ı mesarifini mübeyyin terkim kılınan 
keşf-i sani defteridür. 

[Derkenar] Merbfit mübaşeret sfiretinün ikinci ben
dinde muharrer aldığı vechile Arnabud künki 
bulınmadığından ve bir de suyun kesreti cihetiyle yi
rine altı pulluk künki ferş ve tesviye alınmış idüği 
şerh virildi. 
Menba 'ından B allıdere'de diğer inşa olmacak ıskara
ya gelinceye kadar derfinı kalaylı üzeri kır harpuştalı 
altı pulluk künk ferş ve tesviyesi : 
Tfilen 
His ab 
1025 

Künki 
2562.5 Aded 
_,_7 _____ Fı 
ı 7937.5 Guruş 

Zikr olınan Ballıdere'ye inşa alınacak ıskara mahalli
ne hasbe' l-lüzfim taş-ı cedid ve halis harcia üzeri ka
pak ferşli tuğladan kemer inşası :  
Kemerün tarafeynine vaz' olınan esas divan: 
Tfilen Arzen Kadden 
ı4 ı 3 
ı4 ı 3 
28 2 6 

Terbi'an 
His ab 
84 
20 Fı 
ı680 Guruş 

Mezkfir esas üzerine inşa olman kemer: 
Tfilen Arzen Kadden 
7 2 3 
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Terbi'an 
His ab 
42 
20 Fı 
840 Guruş 

[Derkenar] Bu dahi. 
Mezkfir ıskaradan Mirahfir-ı hazret-i şehriyari sa'a
detlü Halil Ağa hazretlerinün bağı derfinında kain 
mesleğe kadar derfinı kalaylı üzeri kır harpuştalı mü
ceddeden altı pulluk künk ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
750 

Künki 
1 875 Aded 
7 Fı 
1 3 125 Guruş 

[Derkenar] Suret-i mezkfirun beşinci bendinde mu
harrer Arnabud künklerinün ta 'mir olmmak üzre bu
lınmış ise de külliyyen harab ve ta'mire gayr-i kabil 
olup kezalik Arnabud künki bulınmadığından yirine 
müceddeden altı pulluk künki vaz ' olmını ş idüği 
şerh virildi. 

Meslek-i mezkfirdan Hacı Veli Ağa'nun bağı deru
nında diğer mesleğe kadar kadimen mefrfiş olan Ar
nabud künkleri külliyyen harab olup tecdide muhtac 
bulınmış oldığından derfinı kalaylı üzeri kır harpuş
talı müceddeden altı pulluk künk ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
255 

Künki 
637.5 Aded 
7 Fı 
4462.5 Guruş 

Bu mahallde müceddeden yatapa meslek inşası: 
Kıta'at 
5 Aded 
25 Fı 
1 25 Guruş 
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[Derkenar] Bu dahi. 
Meslek-i mezkilrdan Hasan Ağa'nun bağı derilmnda 
vakı ' kurnluk mesleğine kadar kadimen mefrilş olan 
Arnabud künkleri harab olup tecdide muhtac bulın
mış aldığından derilm kalaylı üzeri kır harpuştalı 
yarma hendek ile müceddeden altı pulluk künki ferş 
ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
300 

Künki 
750 Aded 
7 Fı 
5250 Guruş 

Menba' mahallerinden Gümüş pınarında vakı ' baş 
mesleğe kadar tarafeyni divarlı lağm inşası : 
Tfilen Arzen Kadden 
200 1 .5 ı 

12  Fı 
2400 Guruş 

Hasan Ağa'nun bağı derilmnda vakı ' kum kapusın
dan (?) Hacı Sun 'ullah harmamna kadar yarma hen
dek ve halis harcia altı pulluk künk ferş ve tesviyesi: 
Tfilen 
His ab 
1 35 

Künki 
337.5 Aded 
7 Fı 
2362.5 Guruş 

Mezkilr baş meslek ittisaline hafr olınan kumluk in
şası: 
Tfilen 
His ab 
3 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
3 3 

Terbi'an 
His ab 
27 
20 Fı 
540 Guruş 
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Zikr olman baş meslekden Gümüş pınarı nam ma
hallün başında inşa olınan ıskara mahalline varınca
ya kadar yarma hendek ( . . .  ) harcia müceddeden altı 
pulluk künk ferş ve tesviyesi: 
TOlen 
His ab 
220 

Künki 
550 Aded 
7 Fı 
3850 Guruş 

Mevakı '-ı münasibeye def'a lüzfimına mebni mü
ceddeden inşa olman beş aded yatapa meslek inşası 
mesarifi : 
S emen 
125 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
5269 Guruş 

Yekün: 
57967 
12269 Ahall-i karye tarafından i 'ane olmarak tenzlli 

lazım gelen 
5000 Nakden i ' ta idecekleri 
2000 Hafriyye mesarifinden 
5269 Nakliyye ve hammaliyyeden 
12269 
45698 
03 108 Vell Usta ta'ahhüdiyle tenzlli 
42590 
02100 Karye-i mezkfir alıallsinden Muhtar Ahmed 

oğlı Mehmed Ağa'nun ta 'ahhüdiyle tenzlli 
40490 Guruş 

Bir kıt'a sfiret mficebince gayr-i ez tenzllat mesarifi :  
1 8900 Guruş 

Keşfinden fazla vukü[ ' ]  [bu]lan mesarifi: 
2 1 590 Guruş 

işbu keşf-i sanı defteri natık oldığı üzre tarik-ı mez
kurun gayr-i ez tenzllat cem'an mesarif-i tesviyesi 
kırk bin dört yüz doksan guruşa baliğ olup keşf-i ev
vel suretiyle bi' l-muvazene hasbe' l-1cab yiğirmi bir 
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bin beş yüz doksan guruş fazlası görünmiş olmağla 
ferman hazret-i men lehü'l-emründür. 

Ber mantük-ı derkenar çeşme-i mezkfir tarikınun 
kefş-i sanisi keyfiyyeti içün meclis-i acizanemüzden 
Laleli serbölüği Süleyman Usta irsaliyle müte 'ahhidi 
ve ahali-i karyeden Molla Ahmed oğlı Mehmed ve
saire hazır oldukları halde bi' l-mu'ayene yapıldığı 
vechile kaleme alınarak tanzim kılınan merbfit bir 
kıt 'a keşf-i sanı defterinde muharrer esamlleri zirle
rine vaz '-ı fiat olmarak hisab olındukda cem'an me
sarif-i tesviyesi gayr-i ez tenzilat kırk bin dört yüz 
doksan guruşa baliğ olup ve keşf-i evvel suretiyle 
bi' l-muvazene yiğirmi bir bin beş yüz doksan guruş 
fazlası görünmiş ise de fazla-i mezkfirun sebebi sual 
olındukda dahil-i keşf olup ferş olmacak Amahud 
künki bulınmadığından ve bir de suyun kesreti cihe
tiyle bunun yirine kutrı vasi ' altı pulluk künki ferş ve 
tesviyesinden ve lüzfimına mebni menba' mahalleri
ne müceddeden mikras lağmları inşasından n eş' et 
eylediği anlaşılmış olmağla icra-yı icabı babında 
emr ü fennan hazret-i men lehü' l-emründür. 

Fı 2 Muharrem sene [ 12]93 [29 Ocak 1 876] 

27/83/1 Rumelihisarı 'ndaki Sultan Süleyman çeş
meleri ile saray ve bazı yalıZara su ileten ana su
yolunun tamirat masrafına dair. 

Rfimilihisarı'nda kain cennet-mekan Sultan Süley
man Han tabe serahu hazretlerinün hayrat-ı eellleleri 
olan çeşmeha ile saray-ı sultani ve ba'zı zevat-ı ki
ram hazeratınun sahilhanelerine cari ma-i leziz ana 
tarikınun bu def'a me'mfir-ı mahsusa irsaliyle keşf ü 
mu 'ayene itdirilerek mikdar-ı mesarifini mübeyyin 
terkim kılınan keşf-i evvel defteridür. 

Tarik-ı mezkfirun mefrfiş ve harab olmış eski birerlik 
künklerinün ta'mir ü tecdidi : 

Tecdid Ta 'ınlr mahalli 
mahalli 
Tfilani 
His ab 
1 65 

Tfilani 
His ab 
00 Kanlıkavak civarında 

kumluk mesleğine kadar 
ıskaradan 
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165 00 

0 15  00 

335 00 

1 50 00 

165 00 

135 00 

1 30 00 

060 00 

705 00 

275 00 

060 00 

2350 000 
Künki 
5875 Ad ed 
9 Fı 
52875 Guruş 

Mahall-i mezkı1rda ana mesleğind
en Kanlıkavak çeşmesi nezdinde 
birinci mesleğe kadar 
Birinci meslekden ikinci mesleğe 
kadar 
İkinci meslekden üçünci mesleğe 
kadar 
Üçünci meslekden dörd ün ci mesle
ğe kadar 
Dördünci meslekden beşinci mes
leğe kadar 
Altıncı meslekden yedinci mesleğe 
kadar 
Yedinci meslekden sekizinci mes
leğe kadar 
Sekizinci meslekden dokuzuncı 
mesleğe kadar 
Dokuzuncı meslekden on beşinci 
mesleğe kadar 
On altıncı meslekden on yedinci 
mesleğe kadar 
Devletlü Fatıma Sultan hazreleri
nün tarlası üzerinde 

Tarik-ı mezkı1run harab olmış Arnabud künklerinün 
tecdidi : 
Tecdid Ta 'mir mahalli 
mahalli 
Tı11ani Tı1lani 
His ab His ab 
1 50 00 Taksim ana tarikınun timur borıla-

nndan başından büyük ıskara ma-
hallinde mesleğe kadar 

1 00 00 Lağm ağzından Taksim suyınun üç 
ağızlısına 

090 00 Lağm ağzından Beğlik tarla vasa-
tma kadar 

015  00 Bu malıallden yatak mahalline ka-
dar 

1 30 00 Levend çiftliği civarında müşarun 
ileyha Fatıma Sultan hazretlerinün 
vakf katmalarına kadar 
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ıoo 00 

ıo5 00 

8 ı 5  

Künki 
2037.5 Aded 
6 Fi 
ı 2222 Guruş 

Devletlü Osman Paşa hazretlerinün 
Hacı Emin katmalanna kadar 
Benlizade Ahmed Raşid Efendi 
katmasına 
Sedd divannda yatakbaşı mesleği
ne kadar 

Tarik-ı mezkı1run harab olmış altı pulluk künkleri
nün tecdidi : 
Tecdid Ta 'mir mahalli 
mahalli 
Tı1lani Tı1lani 
Hisab His ab 
25 00 
80 00 

li_ 00 

ı 2o 

Künki 
300 Ade d 
7 Fi 
2 ı oo Guruş 

Kemer ittisalinde katma tarikına 
Çoban köprisi civarında katmala
mn mecrasına 
Mahall-i mezkı1rda ıskara derı1nın
da 

Tarik-ı mezkı1run mevcı1d künklerinün top çekilerek 
ta'miri: 

Guruş Tı1len Fi 
His ab 

300 200 ı .5 Taksim ana tarikın un timur 
borılan başından büyük ıskara mahalline 

kadar 
ı 50 1 00 1 .5 Beğlik tarla derı1nında 
ı 00 050 2 On beşinci meslek aralığında 
1 35 135  ı Hendek fazlası 
-=-13=5"-------"-ı =3 5"-------"-ı __ .B u dahi hendek fazlası 
820 620 00 Bu dahi hendek fazlası 
90 90 ı 
9 ı O  7 1 0  o 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Tarik-ı mezkfirun dere mahallerinde ıskaralannun 
ta 'ınlr ve inşası: 
S emen 
300 
600 
120 
120 
450 
1 35 
040 
640 
400 
1 00 
1200 

4 105 

Kanlıkavak civarında ıskaranun ta'ınlri 
Mahall-i mezkfirda diğer ıskaranun inşası 
Kapak balıası 
Üçünci meslek zahrında ıskara ta 'ınlri 
Çoban köprisi civarında ıskara ta'ınlri 
Mahall-i mezkfirda ıskara ta'miri 
Kapak balıası 
Mahall-i mezkfirda ıskara inşası 
Yine bu mahallde ıskara ta 'miri 
Kapak vaz ' ı  mesarifi 
Müşarun ileyha Fatıma Sultan hazretlerinün 
bağçesi karşusında sedd divan inşası 
Guruş 

Lağm tahliyesi mesarifi : 
150 Kanlıkavak civarında Hisab 30 Fı 5 
250 Mahall-i mezkfir civarında Hisab 50 Fı 5 
200 Levend çiftliği civarında Hisab 40 Fı 5 
360 Münhedim baca Terbi'an Hisab 1 8  Fı 20 
1 00 Devletlü Osman Paşa hazretlerinün Hisab 20 
Fı 5  
1 060 Guruş 

Tarik-ı mezkfirun yatak mahallerinde kadimen mef
rfiş olan üç üzerine kurşun borılan harab oldığından 
mevcfidınun feshiyle üç buçuk parmak kutrında 
müceddeden timur borı vaz ' ı  mesarifi : 
Cem'an 
Tfilanı 
His ab 
1200 
1 8  Kıyye Beher arşunı 
21600 Kıyye 
3.5 Fı 
75600 Guruş 

Ve yine tarik-ı mezkfirun yatak mahallerinde mefrfiş 
olan dört beş üzerine kurşun borıları harab aldığın
dan atik borıları fesh birle iki buçuk parmak kutrında 
müceddeden timur borı vaz' ı  mesarifi: 
Cem'an 
Tu lanı 
His ab 
1 200 
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rıl5 Kıyye Beher arşunı 
ı 8000 Kıyye 
3.5 Fı 
63000 Guruş 

Fersfide olmacak kaldırım tesviyesi: 
Guruş Hisab 
3 ı O Şoşe kaldırım ı 55 
105 Adi kaldırım 105 
ı 8 ı  Adi kaldırım ı 8 ı  
1 35 Adi kaldırım 135 
255 Adi kaldırım 255 
210  Adi kaldırım 2 ı O  
045 Adi kaldırım 045 
ı24 ı  Guruş 00 

Fı 
2 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
00 

Cami '-i şerif derfinında terfizfidan çeşmeye kadar on 
sekiz numrolı Frenk kurşun borısı vaz 'ı mesarifi: 
Tfilen 
Hi sa b 
47 
_,_4 __ Kıyye Beheri 
ı 87 Kıyye 
,!_7 __ Fı 
1 309 Guruş 

Nakliyye ve hammaliyyesi: 
2ı45 ı  Guruş 

Yekfin: 
235873 
=o=ı6"-4'""3'-'-7..:..::.5:______İhrac olmacak kurşun bahası Kıyye 
6575 Fı 2.5 
2 ı9435.5 
""'02"'-'ı"--4=3'-"'5-'-".5'-----_.Laleli serbölüği Süleyman Ağa ta 'ah

hüdiyle tenzili 
198000 Guruş 

Yalnız bir yük doksan sekiz bin guruşdur. 

2718411 Kırkçeşme ve Halkalı sularının genel du
rumuna dair rapor. 

Kırkçeşme ve Halkalı ta 'bir olınur sular hakkında 
rapor hula[sası] 
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Ma 'lı1m-ı alileri buyurıldığı üzre Kırkçeşme suları 
Belgrad karyesi civarında bulınan dört aded bend
lerden teraküm iden sulardan ibaret olup mezkı1r 
bendler mürur-ı zernan ile ba'zı mahalleri haraba 
yüz tutdığından mikdar-ı külli su telefe cari aldığı 
misillü suyolları ise birkaç kısımdan ibaret olup hat
ta bir kısmı Cenevizlüler zernanında Cebeci karyesi 
civarında yapılan bendün suyollarından ibaret aldığı 
müşahede olınup mezkı1r yol gayet harabe ve mecra
nun nihayet kısmındaki Manglava54 kemerinün ba
şında teraküm itdiği mahallde vakı ' kısmı dik bulın
dığından mahall-i mezkı1rda dahi külli su telefe cari 
aldığı misillü kısm-ı mezkı1run ba'zı mahalleri vakt 
be vakt çökmekde bulındığından mevsim-i şitada 
yüz altmış lüle sudan dağndan doğrıya yüz on lüle 
su taksiminde bulındığı misillü mevsim-i sayfde kırk 
lüleye tenezzül itdiği anlaşılmış aldığından mezkı1r 
bendler ile suyolları birkaç sene haliyle terk alınur 
ise gösterilen mikdarun ruh' ına tenezzül ideceği an
laşılmış o ldığından ma 'ada mevsim-i sayfda bendie
rün sularınun bütün bütün tükenerek idareye kafi su 
bulınmaması ise Bend-i kebir'ün nısfı çamur ile 
memlı1 olup diğer üç bend ise cüz'i çamur ile memlı1 
olduklarından bu bendierün çamurlannun tatlıiri ta
rafına gidildükde mesarif-i külliyyeye muhtac olup 
mezkı1r mesarifün öşri mikdan sarf alınarak taham
mül[i] olan bendierün bir mikdar ilavesiyle nihayet
lerine birer ıskara inşasıyla mahzı1r-ı mezkı1r herta
raf olacağı tahattur alınmış . . .  

Halkalı suları ise dağlar tahtında müte 'addid mahal
lerinde menba' larından mikraslar ve künk ve salma 
lağmlar vasıtasıyla müte'addid ana ve masıaklara te
raküm itdirilen sular olup mezkı1r mikraslarun baca
larıyla ekser mahalleri çökmiş aldığından suyun ek
ser menfezleri kapandığı misillü yıkılan mahaller so
rasında (?) diğer menfezler peyda iderek telefe cari 
aldığı müşahede alınmış ve mezkı1r Halkalı suyolla
rınun bütün künkler ve lağmlar vasıtasıyla yapıldı
ğından ara sıra olman ta'mirat ve ıskarasınun ekseri
leri çökmesiyle mezkı1r yollarınun mevcı1dınun an
cak dörtde biri kabil-i isti 'mal aldığından sularun 
mikdar-ı küllisi dahi yollardan telef aldığı mevsim-i 
şitada otuz lüle mevsim-i sayfda on dört on beş lüle 
su taksimlerinde mevcı1d bulındığı anlaşılmış oldı-

54 Mavıova 
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ğından mezkGr mikraslarun tahliyesiyle yolları tek
mil ta 'rnir alınsa mevsim-i sayfda asıl altmış beş lüle 
su taksimlerinde mevcGd bulmacağı anlaşılmış imdi 
Halkalı sulan mikraslarun tahliyeleriyle kezalik yol
ları bir müddet daha ta 'rnir alınmayup haliyle terk 
alınur ise birkaç sene sonra mevcudı şimdikinün sü
düs mikdarına tenezzül ideceğinden . . .  

imdi Halkalı suları Kırkçeşme sularına nisbeten Der
sa' adet'ce sarfiyyatı ziyade o ldığından yollarun ta'
rnirinden sonra su pek de idareye kafi görünmediğin
den mezkur suyun tezayüdi çaresi aranıldukda Kü
çük Çekmece civarında Tuna su yı ta 'bir olm ur daimi 
cari bir su görünmiş ise de mecrası Halkalı sularınun 
cari o ldığı malıallden tahminen seksen zira' münhatt 
bulındığından makine isti 'maliyle birkaç sa 'at mesa
feye kadar tüneller vasıtasıyla ve timur borı ferşiyle 
Kalfa karyesindeki Süleymaniyye mesleğine getüril
mesi icab ideceğinden husus-ı mezkur mesarif-i kül
liyyeye muhtac aldığından diğer suretle tezayüdi ça
resi aranılarak A vas karyesi civarında Cündi deresi 
ta 'bir olm ur mahallde dört yüz bin arşun cisrninde su 
isti'ab ider bir bendün inşası münasib gibi görünmiş 
ve mesarif ise kırk bin lira ve belki daha noksan gi
deceği inde't-tahmin keşf alınmış aldığından inşası 
ve mezkur bendler ve su yollarınun ta 'rniratı mü
tevakkıf-ı re'y-i ali-i asafaneleri olmağla ol babda 
ernr ü ferman hazret-i men lehü' l-ernründür. 

27/84/2 Kırkçeşme suyolunun bendierden itibaren 
çeşitli mevkilerinde yapılacak tamirat masrafına 
dair. 

Der-sa' adet'ün başluca idaresine mahsus olmak üzre 
Ayvad bendiyle Belgrad karyesi civarında bulınan 
Topuzlı ve Bend-i kebir ve Kirazlı ki dört aded bend 
suları olup bunlarun mülhakatıyla beraber Kırkçeş
me suyı ta'bir alınur Topuzlı ve Ayvad ve Kirazlı 
bendlerinün çamurlan cüz'i ise de Bend-i kebir'ün 
derı1nı kum ve çamur ile memlu bulınmış ve her bi
rerlerinün ayruca mu 'ayeneleriyle kaleme alınarak 
tanzim alınan bir kıt'a  keşf defteridür. 

Fi Ağustos sene 1286 [ 1 3  Ağustos- 12  Eylül 1 870] 

Topuzlıbend'ün mahallinde mu'ayene ve tedkik olın
dukda mezkGr bend zaten küçük ve vaktiyle metanet 
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ü resanetine dikkat olmmayarak üzerine ilavesiyle 
gayr-i caiz göründiğinden Bend-i kebir'ün ihtiyatı 
makarnında yapılmış ve yollan ise açık dere ile cari 
o ldığından hayli mikdar su zayi ' o ldığından işbu 
bende sarf olmacak akçe beyhlide dimek olacağın
dan yalnız ba 'zı mahallerinün ta 'miriyle iktifa olın
rnışdur. 

Bend-i mezklir derlinınun som aralanndan sızmakda 
bulındığından yedirme ve lökün ile derz alınarak bi
rlinınun halis harcile kalem derzlerinün tecdidi : 

Kadden 
His ab 

Tfilen 
His ab 
83 
83 

6 Derlin samlarınun lökün ile derzi 
6 Birlinınun halis harcia derzi 

Terbi'an Fi Guruş 
His ab 
498 1 5  7470 
498 2.5 1245 

87 15  

[Derkenar] Bend-i kebir derlinında teraküm iden 
çamur tfilen iki bin arzen elli sekiz kadden beş zira' 
cem' an beş yüz seksen bin zira' cisrninde çamur ile 
memlli aldığından karnilen çamurun tahliyesi: 
C is men 
His ab 
580000 

...:...4 _____ Fi 
2320000 Guruş 

Bend-i kebir kum ile memlli bulındığından bend-i 
mezklir üzerinde vakı ' kapak döşemeleri fesh o lına
rak üzerine cedid taş halis harcia bend ve sedd divar
ları inşası: 
Tlilen Arzen Kadden Bend üzerinün divan 
Hisab Hisab Hisab 
100 7 3 
050 8 3 
040 2 3 

Terbi'an 
His ab 
2100 
1200 

J l '  . .  ' .  
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0240 
3540 
27.5 Fı 
97350 Guruş 

Seng-i siyahdan bend-i mezkGr üzerine som taşdan 
timur kined ve zebane ve kurşun ile rabtlı ve ince ta
rak tesviyeli derz mahalleri yedirme ve lökün derzli 
tarafeynün som yüzlemeleri : 
Devren Arzen 
200 00 Parmak 00 ı2 Parmak 

Kadden 
3 

Tarafeyn samları 
oı4 00 Parmak 02 ı2  Parmak ı4 

O ı 8 06 Parmak 

O ı 8 06 Parmak 

Cismen 
His ab 
Terbi'an 
His ab 

05 

05 

Som payeleri 
00 Parmak 05 

Som pa yeleri 
00 Parmak ı4 

Som payeleri 

2533 Arşun ı 8  Parmak 
�90"------___ Fı 
227 1 37 Guruş 20 Pare 

Bend-i mezkGr üzerinden ref' olınan kapak döşeme
lerinün mevcGdına rub ' derece ince tarak tesviyeli 
kebir kapak ilavesiyle halis harcla timur kined ve 
kurşun ile rabtlı döşemesinün tecdidiyle üzerinde 
seng-i mermerden ince tarak tesviyeli korkuluklarına 
kezalik rub ' derece korkuluk ve payendelerine ilave 
olmarak malıallerine vaz' ve tecdidi: 
Tfılen Arzen 
Hisab Hisab 
ıoo 8 
ı40 ı 

Terbi'an 
His ab 
800 
ı75 

O Parmak 
6 Parmak 

Üzerinün kapak döşemesi 
Üzerinün mermer korku

luk ve payendeli 

Fı Guruş 

ı 8  ı4400 
45 07875 

22275 
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Bend-i mezkı1run nihayetinde Belgrad karyesi pişga
hında iki taraf derelerden cereyan iden seylabun te
raküm itmekde olacağı kum ve çamurun bend derı1-
nına gitmemek üzre hafr-ı esas ile cedid taş ve halis 
harcia üzeri kapak ferşli tarafeyni derzli ıskara divar
ları inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
80 2 5 Ma 'a temeli 

Terbi'an 
His ab 
800 
1 8  Fi 
14400 Guruş 

Bend-i kebir'ün kum yatağı olan Çiftehavzlarun de
rı1nınun halis harcia kalem derziyle memlı1 olan ku
mun tahliyesi ve ba 'zan nerdüban basamaklarınun 
ta 'miri : 
Devren 
His ab 
1 15 

Terbi'an 
His ab 
690 
2.5 Fi 
1725 Guruş 

Kadden 
His ab 
6 

Derı1nınun tahliyesi :  
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
40 10  ı 

Terbi'an 
His ab 
400 
2.5 
1000 

Fi 
Guruş 

Bend-i kebir havzından Kirazlıbend kemerine varın
ca müte 'addid bacalarun üzerlerinden münhedim 
olan malıallerine cedid taş halis harcia üzeri kapak 
ferşli derı1n ve birı1nı derzli baca ta 'miri : 
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Kıta'at 
Devren 
Ad ed 
His ab 
ı 6  

Terbi'an 
His ab 
40 
30 Fi 
ı 200 Guruş 

Arz en 

His ab 
5 

Kadden 

His ab 
00 ı 2  Parmak ı 

Kirazlıbend'ün derfinında pek cüz'i  kum bulındığın
dan ve sedd ü bend divan mütehammil olmağla üze
rinün kapakları ref' alınarak cedid taş halis harcla 
derfinı rıhtımlı tarafeyni tomruk taşından ince tarak 
tesviyeli timur kined ve zebane ve kurşun ile rabtlı 
derfinınun derz mahalleri yedirme ve lökün ile biru
nınun halis harcla derzli bend-i mezkfir üzerine ila
vesı: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
78 ı 2  Parmak 8 ı 2  Parmak 2 12 Parmak 

Üzerinün ilavesi 
3 ı 00 Parmak 8 00 Parmak 2 ı 2 Parmak 

26 00 Parmak 6 

Terbi'an 
His ab 

Tarafeyn koltukları 
ı 2 Parmak 2 ı 2 Parmak 

Vechinün baca divan 

2759 Arşun 6 Parmak 
25 Fi 
6898 ı Guruş ı o Pare 

Tarafeynün somları : 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
ı55 00 Parmak 

078 ı 2  Parmak 

03 ı 00 Parmak 

Terbi'an 
His ab 

Cismen 
His ab 
2 ı 2  Parmak ı 2  

Tarafeyni 
2 00 Parmak ı 2 

Vechinün ta 'miri 
2 ı 2  Parmak ı 2  

Koltuk vechinün samları 
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3 1 1  
25 Fi 
7775 Guruş 

Mevcfid kapak döşemesiyle korkuluklarınun nok
sanlarına humus derece ilavesiyle ince tarak tesvi
yeli timur kined ve zebane ve kurşun ile rabtlı ma
hallerine vaz ' ve döşemesi: 
TGlen Arzen 
His� His� 
78 ı 2  Parmak 9 ı 2  Parmak 

29 
78 

00 Parmak 
ı2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
105 ı  
ı 5  Fi 
ı 5765 Guruş 

6 
ı 

Üzerinün kapak döşemesi 
ı 2  Parmak Bu dahi 
ı 2  Parmak 

Üzerinün korkulığı 

Bend-i mezkur önünde vakı ' ıskarasınun tarafeyn di
varları harab aldığından cedid taş halis harcia divar 
inşası: 

Tı1len Arz en 
His ab His ab 
1 3  2 
20 ı 

Terbi'an 
His ab 
99 
25 Fi 
2475 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı ı 2  Parmak 
3 00 Parmak 

Iskara üzeri 
Tarafeyn baş 

(?) divarları 

Mezkı1r ıskara üzerindeki kapaklarun ref'iyle kezalik 
seng kapakdan kaba tarak tesviyeli rub ' derece ilave 
olınarak kapak ferşi : 

Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
10 6 ı 2 Parmak 

Terbi'an 
His ab 

297 
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65 
ı 7.5 Fı 
ı 137.5 Guruş 

Bend-i mezkCırun kum yatağı olan havzı derunınun 
halis harcia derz tecdidiyle derunınun tahliyesi : 
Derunınun tahliyesi: 
Terhi'an 
His ah 
100 
3 Fı 
300 Guruş 

Derzi 
Devren 
Hi sa h 
50 

Terhi'an 
His ah 
250 
1 .5 Fı 
375 Guruş 

Kadden 
His ah 
5 

Zikr olman hendden Kirazlı kemerine varıncaya mü
te 'addid hacalarınun üzerlerinde münhedim olan ma
hallerine cedid taş halis harcia üzeri kapak ferşi de
rün ve hirunı derzli hacalar ta'miri : 

Kıta'at 
Ade d 
ı7  

Terhi'an 
His ah 

Devren 
His ah 
5 

42 Arşun ı 2  Parmak 
25 Fı 
1062.5 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisah Hisah 
ı 2  ı 

Bend-i mezkurdan Kirazlı kemerine varınca lağm 
derunınun ha'zı malıallerine halis harcia sıva ve lö
kün kalay talasıyla üzerinün noksan kapaklarınun 
tecdidi : 
Sıvası 
Tôlen Kadden 
Hisah Hisah 
725 3 
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Terbi'an 
His ab 
1875 
.:....7=.5 ____ Fı 
ı 4062.5 Guruş 

Kapakları 
Kıta'at 
ıoo Aded 
10  Fı 
ıooo Guruş 

TUlen 
His ab 
ı Arşun 8 Parmak 

Kirazlıkemer'den Karanlıkkemer'e varınca münhe
dim olan mahallerinün cedid taş halis harcia üzeri 
kapak ferşli derfin ve b1rı1nı derzli hacalar ta 'ınlri : 

Kıta'at 
Ade d 
l l  

Terbi'an 
His ab 

Devren 
His ab 
5 

27 Arşun ı 2 Parmak 
25 Fı 
687.5 Guruş 

Arz en 
His ab 
ı 2  

Kadden 
His ab 
ı 

Develiağlı kemerinün üzerinde lağm akmakda bulın
dığından derfinınun halis harcia sıva ve lökün kalay 
talasıyla kemer-i mezkfir fevkında tarafeynün cedid 
taş halis harcia pare daldırması ve üzerinün seng-i 
siyah kapağından harpuşta tecdidi : 
Sıvası 
TUlen Kadden 
Hisab Hisab 
43 3 

Terbi'an 
His ab 
129 
7.5 Fı 
977.555Guruş 

55 967.5 
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Pare doldırması :  
Devren 
His ab 
86 

Terbi'an 
His ab 
86 
5 Fı 
430 Guruş 

Harpuştası 
Tı11en Arzen 
Hisab Hisab 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
6 ı 

ı 8  ı 6 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
22 
20 

Arşun ı 2 Parmak 
Fı 

450 Guruş 

Karanlık kemerinün tarafeyn vechinde dökülmiş o
lan divarlarınun cedid taş halis harcia ta 'miriyle der
zı: 
Devren 
His ab 
1 10 

Terbi'an 
His ab 
540 
5 Fı 
2700 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 2  4 ı 2  Parmak 

Kemer-i mezkur üzerinde lağm derı1nınun halis 
harcia sıva ve lökün talasıyla üzerinün harpuşta ta'
miri: 
Sıvası 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
60 3 

Terbi'an 
His ab 
ı 8o 
7.5 Fı 
1 350 Guruş 
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Harpuştası 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
40 ı 6 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
50 
20 Fı 
1000 Guruş 

Karakemer'ün tarafeyninde divarları dökülmiş oldı
ğından cedid taş halis harcia nısf derece pare doldır
masıyla tarafeyn vechinün kamilen derzi : 

Devren 
His ab 
200 

Terbi'an 
His ab 
ı750 
7.5 Fı 
13825 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 2  7 ı 2  Parmak 

Kemer-i mezkur lağm dertimnun halis harcia sıva ve 
lökün kalay talasıyla üzerinün seng-i siyah kapağın
dan harpuşta tecdidi: 
Sıvası 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
100 3 

Terbi'an 
His ab 
300 
7.5 Fı 
2250 Guruş 

Harpuştası 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
ıoo ı ı 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
ı 5o 

301 
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20 Fi 
3000 Guruş 

Mezkfir Karakemer vasatında gazınun samları dö-
külmiş aldığından sam taşından kaba tarak tesviyeli 
samlarınun ta'mir ü tecdidi : 
Tı11en 
His ab 
3 00 Parmak 
o ıo  Parmak 
2 00 Parmak 
o ı 8  Parmak 
4 00 Parmak 
ı 00 Parmak 
2 06 Parmak 

Terbi'an 
His ab 

Arz en 
His ab 
ı 
ı 
4 
o 
o 
o 
ı 

ı 7 Arşun ı 7 Parmak 
25 Fi ==---

442.5 Guruş 

Cismen 
His ab 

00 Parmak 05 
00 Parmak ı o 
00 Parmak 05 
ıo  Parmak 04 
ı 8  Parmak 04 
ı 8  Parmak 05 
00 Parmak 05 

Paşa kemerinün yemin ve yesarında taşları dökülmiş 
aldığından cedid taş halis harcia ta 'mir ü tecdidi : 
Devren Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 ı 2  4 

Terbi'an 
Hi sa b 
ı 20 
ı 2.5 Fi 
ı 500 Guruş 

Üzerinün emsali misillü timur barı ferşiyle tecdidi : 
Tı11en 
His ab 
ı40 
35 Kıyye Beheri 
4900 Kıyye 
3.5 Fi 
ı 7 1 50 Guruş 

Paşa kemerinün havzınun sam taşdan kaba tarak tes
viyeli timur kined ve kurşun ile rabtlı üzerine sam i
lavesi: 
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Devren 
His ab 
ı 2  

Terb!'an 
His ab 
ı 2  
ı 5o Fı 
ı 800 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı ı 

Derı1nınun tahliyesi: 
Cismen 
His ab 
22 
1 .5 Fı 
33 Guruş 

Paşa ıskarası havzından kemerine varınca mevcı1d 
lağmun halis harcia sıva tecd!di : 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
3000 2 6 Parmak 

Terb!'an 
His ab 
6750 
7.5 Fı 
50625 Guruş 

Koğuk kemerinün canib-i yesarınun tarafeynine çivi
leme derz tecd!diyle lağm derı1nınun halis harcia sı
va ve lökün kalay talasıyla seng-i siyah kapağından 
harpuştasınun tecd!di : 
Derzi 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
600 4 

Terb!'an 
His ab 
2400 
5 Fı 
ı2000 Guruş 
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Lökün kalayı: 
Tfilen Devren 
Hisab Hisab 
600 3 

Terb1'an 
His ab 
1 800 
7.5 Fı 
ı 3500 Guruş 

Harpuştası 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı 5o ı 

Terb1'an 
His ab 
ı 50 
20 Fı 
3000 Guruş 

Ayvad bendinün derilnına teraküm itmiş olan kum 
ve çamurun ihracı mürnkin olamayacağından bend-i 
mezkur üzerine tahammüli mikdan ilave olmmak 
üzre üzerinün kapak döşemesi ref' olmarak ve atık 
samları mürur-ı zernan ile harab aldığından kaba 
tarak tesviyeli derz mahalleri yedirme ve lökün derz
li b1runı halis harcia derzli üzeri ced1d taş halis harc
la rıhtım ve tarafeyni timur kined ve zebane ve kur
şun ile rabtlı kaba tarak tesviyeli som yüzlemeli ve 
atık korkulığınun mahalline vaz 'ıyla bend-i mezkur 
üzerinün ilavesi: 
Rıhtımı 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı 05.5 8 6 Parmak 

Terb1'an 
His ab 
ı 5 ı 2  
25 Fı ==-----::=---
37822.556 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı ı 8  Parmak 

Bend-i mezkur tarafeyninün ced1d somları : 

56 37800 
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Devren 
His ab 
2ıO  

Terbi'an 
His ab 

Kadden 
His ab 
ı ı 8  Parmak 

367 Arşun ı2  Parmak 
25 Fı 
9 ı 87.5 Guruş 

Cismen 
His ab 
ı o 

Atik samlarınun ta'miriyle mahalline vaz'ı :  
Devren Kadden Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
ılli 2 8 

Terbi'an 
His ab 
210  
10  Fı 
2 ı00 Guruş 

Derı1n ve birtimnun lökün derzi: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
2 ı 0  ı 4  ı 8  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
2955 Ar ş un ı 8  Parmak 
3 Fı 
8868 Guruş 10  Pare 

Atık korkulığınun tesviyesiyle yine vaz' ı :  
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
ı 05 ı 6 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
B ı  Ar ş un 6 Parmak 
5 Fı 
656 Guruş ı o Pare 

Dolu savak mahalli ile vechi tarafı zeminine kaba ta
rak tesviyeli halis harcla kapak ferşi: 
Devren Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
ıo5 ı 4 

305 
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Terbi'an 
His ab 
ıo5 
30 Fi 
3 ı50 Guruş 

Ayvad ıskarası önünde ve Ortadere'de ve Bakraçde
re'de bulınup kum yatağı olan havz derônınun halis 
harcla kalem derziyle derGnına teraküm itmiş olan 
kurnun tahliyesi: 
Derzi 
Devren 
His ab 
25 
28 
28 

Terbi'an 
Hi sa b 
380 
1 .5 Fi 
570 Guruş 

Tahliyesi 
Terbi'an 
His ab 
25 
28 
28 

Terbi'an 
His ab 

Kadden 
His ab 
4 
5 
5 

Kadden 
His ab 
ı ı 2  Parmak 
ı ı 2  Parmak 
ı ı 2  Parmak 

ı 2 ı  Arşun ı 2  Parmak 
2 Fi 
243 Guruş 

Ayvad havzı 
Ortadere havzı 
Bakraçdere 

havzı 

Ayvad kemerinün tarafeyn vechinde divarları dökül
miş aldığından mevcGd taş halis harcla döşeme ola
rak pare doldırmasıyla bi' l-cümle derz tecdidi ve 
üzerinde lağm derônınun halis harcla sıva ve lökün 
kalay talası: 
Pare doldırması :  
Terbi'an 
His ab 
ı 60 
5 Fi 
800 Guruş 

Cismen 
His ab 
8 
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Sıva ve lökün kalay talası: 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
220 3 

Terbi'an 
His ab 
660 
7 Fi 
4950 Guruş 

Derı1nıyla bi' l-cümle badanası : 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
440 5 Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
2200 
2 Fi 
4400 Guruş 

Mezkı1r kemerün iki başlarında su lağmları üzerinde 
tolos kemeri münhedim aldığından cedid taş halis 
harcia tolos kemer inşası : 
Tfilen Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
1 5  2 8 

Terbi'an 
His ab 
30 
15 Fi 
450 Guruş 

Kurt kemeri suyolınun üzerinde tolos kemeri mün
hedim aldığından cedid taş halis harcia tolos kemer 
inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
12  1 12  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
1 8  
1 5  Fi 
270 Guruş 

Cismen 
His ab 
6 
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Kurt kemeri havzı derCimnun halis harcia sıva tecdi
diyle teraküm iden kumınun tahliyesi: 
Sıvası 
Devren 
His ab 
35 

Terbi'an 
Hisab 

Kadden 
His ab 
6 ı2  Parmak 

227 Arşun ı2  Parmak 
4 Fi -'------

9 1 0  Guruş 

Tahliyesi 
Terbi'an 
His ab 
103 

Terbi'an 
His ab 

Kadden 
His ab 
ı ı 2  Parmak 

ı 54 Arşun ı 2 Parmak 
2 Fi =---

309 Guruş 

Mezkfir kemerün sülüs derece cedid taş iH1vesiyle 
halis harcla pare daldırması ve üzerinün derzi : 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
42 4 Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
ı68 
6 Fi 
1008 Guruş 

Mezkfir kemer üzerinde lağm derCimnun halis harcla 
sıva ve lökün kalay talasıyla üzerine msf derece 
seng-i siyah kapağından kapak ilavesiyle harpuştası
nun ta 'mir ü tecdidi : 
Sıvası 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
220 3 

Terbi'an 
His ab 



İSTANBUL SU KÜLLİY A TI 

660 
7.5 Fi 
4950 Guruş 

Harpuştası 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
220 1 8 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
293 Arşun 8 Parmak 
20 Fi 
5866.5 Guruş 

Uzunkemer'ün tahtani gözler tabanınun som döşe
mesini seyl suları sökmiş ve ba 'zı taşları zayi ' olmış 
aldığından tahtı halis harcia zank (?) taşından rıhtım 
ve tesviye olmarak seng-i tomrukdan döşeme tecdi
diyle mevcfid taşlarınun timur kined ve kurşun rab
tıyla mahalline ferşi : 
Cedid somları : 
TGlen Arz en 
His ab His ab 
22 00 Parmak 8 
l l  06 Parmak 7 
17  00  Parmak 7 
l l  06 Parmak 2 

Terbi'an 
His ab 
399 
60 Fi 
23940 Guruş 

Mevcfid somları : 
Tfilen Arzen 
Hi sa b His ab 
09 12  
42 l O  Tansifen 
03 02 

Terbi'an 
His ab 
444 
15  Fi 
6660 Guruş 

Cismen 
His ab 

00 Parmak 1 0  
06 Parmak 
00 Parmak 
00 Parmak 

Cismen 
His ab 
1 0  
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işbu döşeme tahtına cedid taş halis harcia rıhtım ila
vesı: 
Tfilen 
His ab 
l l  

Arz en 
His ab 
5 Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
55 
20 Fi 
ı ıoo Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 

Kemer üzerinde lağm derfinınun halis harcia sıva ve 
lökün kalay talası: 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
940 3 

Terbi'an 
His ab 
2820 
7.5 Fi 
21 1 50 Guruş 

Kemer-i mezkfir üzerinün harpuşta tarafında som sa
çakları dökülrniş aldığından seng kapakdan iki par
mak cisrninde ve on iki on dört parmak arzında kaba 
tarak tesviyeli emsali misillü saçak tecdidi : 
Tfilen 
His ab 
940 

20 Fi 
ı8800 Guruş 

Vasatınun sorndan ma 'ada iki başlarında divar vec
hinün tarafına cedid taş halis harcia pare doldırma
sıyla bi' l-cümle derz ve badanası (?): 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 90 4 Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
760 
5 Fi 
3800 Guruş 
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Keza.lik tarafeyninde vakı ' üzerınun talas kemeri 
münhedim aldığından cedid taş halis harcia talas ke
mer inşası : 
Tfilen Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
ı5  2 8 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
30 
ı5  Fı 
450 Guruş 

Ayvad ve Bend-i kebir'den cereyan iden su lağmları
nun üzerlerinde mefrı1ş kapakları zayi' aldığından 
nısf derece kapak ilavesiyle ferşli ve derı1nınun tahli
yesi: 
Kapağı 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
ı20 ı ı 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
ı 80 
20 Fı 
3600 Guruş 

Tahliyesi 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı 2o ı 

Terbi'an 
His ab 
60 
2 Fı 
ı 20 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 2  

B aş ha vz derı1nına teraküm iden kum ve çamurun 
tahliyesi: 
Terbi'an 
His ab 
ı53  

Terbi'an 
His ab 

Kadden 
His ab 
3 

3 1 1  
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459 
2 Fı 
9 ı 8  Guruş 

Başhavz'dan Manglava57'ya kadar müte 'addid baca
larun üzerinden münhedim olan mahallerün cedld 
taş halis harcla üzeri kapak ferşli tarafeyni derzli et
rafı dlvarlı hacalar ta 'miri : 

Tfilen Devren 
Hisab Hisab 
25 5 

Terbl'an 
His ab 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 2  ı 

62 Arşun 12  Parmak 
25 Fı 
ı 562.5 Guruş 

Manglava58 kemerinün üzerinde vakı ' su lağrnınun 
derfınına sıva ve lökün kalay talası: 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
100 3 

Terbl'an 
His ab 
200 
7.5 Fı 
2250 Guruş 

Başhavz ilerüsinde münhedim sedd mahallinün ce
dld taş halis harcla ta 'mlr ü tecdldi : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 ı 2 

Terbl'an 
His ab 
60 
25 Fı 
ı 500 Guruş 

57 Maviova 
58 Maviova 
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Manglava59 kemerinün yataklık nam mahalli ile 
Topcılar alt tarafındaki münhedim lağmun mevcud 
taşına nısf derece ced!d taş ilavesiyle halis harcia 
tarafeyni d!varlı ve tahtı rıhtımlı üzeri tolos kemerli 
derunı sıva ve lökün kalay talası lağm inşası: 

Tfilen 
His ab 
220 

Arz en 
Hisab 
ı 

Terb!'an 
His ab 
440 
70 Fı 
30800 Guruş 

Kadden 
Hisab 
2 

Güzelcekemer'ün üzerinde vakı ' su lağmınun derum
na sıva ve lökün kalay talasıyla vechi tarafında döki
len samlarınun halis harcia mahalline vaz 'ı :  
Sıvası 
Tfilen 
His ab 
200 

Kadden 
His ab 
3 

Terb!'an 
His ab 
600 
7.5 Fı 
4500 Guruş 

Devşirme somları: 
Terb!'an 
His ab 
60 
ı5  Fı 
900 Guruş 

Sarı Süleyman giçesinün sedd mahallinün münhe
dim olrnış d!varlarına ced!d halis harcia ma 'a tolos 
kemerli d!var inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
35 ı 
55 ı 

59 Mavıova 

00 Parmak 
ı 2  Parmak 

Kadden 
His ab 
2 
2 

.)ı,,_,. :.: ..... � ..;.ı_,.. f� e/..�; 'c!} ,>;} 
..ıfP �-U 0) �.> .Jib 6J �p 
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Terbi'an 
His ab 
235 
25 Fı 
5875 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTER İ 

Çavfişbaşı seddinün tolos kemerinün münhedim ma
halline cedid taş halis harcia kemer inşasıyla derGm
nun sıva ve lökün talası: 
Tolosı 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
10 3 

Terbi'an 
His ab 
30 
45 Fı 
1 350 Guruş 

Lökün kalay 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
30 3 

Terbi'an 
His ab 
90 
7.5 Fı 
675 Guruş 

Künk ve Kirazdibi savağı derGnınun halis harcia sı
vasınun tecdidi : 
Devren 
His ab 
40 

30 

Terbi'an 
His ab 
210  
7.5 Fı 
1575 Guruş 

Arzen 
His ab 
3 
3 

Künk ve Kirazdibi 
Değirman purtı (?) 

Ağladere kemerinün lağm derfinına halis harcia sı va 
ve lökün kalay talasıyla üzerinün sülüs derece nok
san kapağınun tecdidi : 
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Sıva ve lökün kalayı: 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
30 3 

Terbi'an 
His ab 
90 
7 Fı 
675 Guruş 

Kapağı 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
30 ı ı 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
45 
ı 5  Fı 
675 Guruş 

Ağladere kemeri civarında diğer seddün tarafeynine 
halis harcla derz tecdidi : 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
70 ı ı 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
105 
1 .5 Fı 
ı 57.5 Guruş 

Uzunkoltuk'da kemer ve sedd derı1nınun sıva ve lö
kün kalay talasıyla vechinün çivileme derz tecdidi : 
Sıvası 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
45 3 

Terbi'an 
His ab 
1 35 
7.5 Fı 
ı o ı 2.5 Guruş 

3 15  
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Derzi 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
45 5 

Terbi'an 
His ab 
225 
1 .5 Fı 
337.5 Guruş 

V AKIP SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Çiftekemer vechinün cedid taş halis harcia pare dal
dırmasıyla derun-ı kemerde su lağmı derı1nınun ke
zalik harcia sıva ve lökün kalay talası : 
Pare daldırması 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
1 0  5 

Terbi'an 
Hi sa b 
50 
5 Fı 
250 Guruş 

Sıvası 
Tı11en Kadden 
Hisab Hisab 
40 3 

Terbi'an 
His ab 
120 
7.5 Fı 
900 Guruş 

Cenevizlüler zernamndan kalma su lağmınun bir ta
raf divan harab aldığından suları telefe cari aldığın
dan feshiyle nısf derece cedid taş halis harcia bir ta
rafı divarlı derı1nı kezalik harcia sıva ve lökün kalay 
talası üzeri talas kemerli lağm inşası : 
Divan 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
40 ı 2 

Terbi'an 
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His ab 
80 
30 Fi 
2400 Guruş 

Tolosı 
Tfilen Arz en Ci sm en 
His ab Hi sa b His ab 
40 2 8 Parmak 

Terbi'an 
Hi sa b 
80 
15  Fi 
1200 Guruş 

Tek küçükkemer derlımnun halis harcla sıva ve lö
kün kalay talasıyla bir taraf vechinün derzi: 
Sıvası 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
20 3 

Terbi'an 
His ab 
60 
7.5 Fi 
450 Guruş 

Derzi 
Tfilen Kadden 
Hisab Hisab 
20 5 

Terbi'an 
His ab 
100 
1 .5 Fi 
1 50 Guruş 

Balıklı havzınun derlım kum ve çamur ile memllı 
olup çalı ve eşcar ihata itdiğinden derlımnun tahliye
siyle bi' l-cümle derzi: 
Tahliyesi 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
1 9  1 8  

His ab 
3 1 2  Parmak 

3 17 
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Terbi'an 
His ab 
ı 282 
2 Fi 
2565 Guruş 

Derzi 
Devren 
His ab 
ı 6o 

Terbi'an 
His ab 
800 
1 .5 Fi 
ı200 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

Kadden 
Hi sa b 
5 

Etraf-ı erba'asınun münhedim almış mahallinün ce
did taş halis harcia tarafeyni derzli üzeri harcia bağ
lamalı divar ilavesi: 
Devren 
His ab 
90 

Terbi'an 
Hisab 
90 
30 Fi 
2700 Guruş 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı ı 

Balıklıkemer derGnınun su lağmınun halis harcia sı
va ve lökün kalay talasıyla tarafeyn vechine derz 
tecdidi : 
Sıvası 
TGlen Kadden 
Hisab Hisab 
1 35 3 

Terbi'an 
His ab 
405 
7.5 Fi 
3037.5 Guruş 

Derzi 
Devren 
His ab 
270 

Kadden 
His ab 
5 Tansifen 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Terb!'an 
His ab 
1 350 
1 .5 Fı 
2025 Guruş 

Küçükkarye civarında Valide ıskarası derunı kum ile 
memlil aldığından yalnız tahliyesi: 
Tillen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
35 12  3 

Terb!'an 
Hi sa b 
1 263 
2 Fı 
2526 Guruş 

Manglavl0 kemerinden Eğrikapu'ya kadar at!k su 
lağmlarınun derunında ba'zan sıva ve lökün kalay 
derziyle humus derece münhedim olmış mahallerün 
ced!d taş halis harcia derilm sıva ve lökün kalay 
talası tarafeyni d!varlı üzeri tolos kemerli lağm tec
d!di : 
Sıvası 
Tillen Kadden 
Hisab Hisab 
20000 3 

Terb!'an 
His ab 
60000 
""'-5 _____ Fı 
300000 Guruş 

Ma 'a tolos lağm tecd!di : 
Tillen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
5000 ı 2 

Terb1'an 
His ab 
10000 
..:....7 __ ....,.,--__ Fı 
70000061 Guruş 

60 Maviova 
61 70000 

3 1 9  
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Yekı1n: 
Guruş Pare 
1 853 174 10  
=23=2=0=0=00"'-----"0=0 Balada beyan olmdığı vechile 

sarf-ı nazar kılanan Bend-i kebir
'ün tahliye mesarifi 

4173 174 

Cennet-mekan Sultan Bayezid-i Veli Han hazretleri
nün ihya-gerdeleri olan ma-i lezizün haric-i sı1rda 
Cebeci karyesi civarında Kireç ocağı ve Küçükkarye 
civadanndan iki kol olarak lağm ve künk ile cari su
yollarınun ve mikrasvari katmalarınun tahliye ve ta'
mir (ü] tecdidi: 

Lağm 
tahliyesi 

Arz en 
Hisab ı 

Kadden 
His ab 
12  Parmak 
0410  

Künk tecdidi 
094 Kireç ocağı civarında menba'

dan Üç ağızlı nam mahalle 
kadar Arnabud künki tecdidi 

0800 130  Lağm derı1nında mefrı1ş paşa 
künki 

0565 400 Uzun kol lağm ağzından Kara 
Kahsanağlı (?) mer'asında üç 
ağızlı ya kadar eski birerlik 

0300 350 Kireç ocağından ıskaraya va
rınca altı pulluk 

1200 1200 Kurt deresinden üçünci mesle-
ğe ve andan Emirler deresinde 
Çınarlı mesleğine kadar Arna
bud 

0360 0000 Kireç ocağından üç ağızlıya ve 
andan Nişantaşı nam mahalle 
varınca 

0 150 0000 İstanbul kadisı Nikbetzade (?) 
Ahmed Efendi'nün katma ana 
lağmına kadar 

0250 0250 Tütün kulübesinden ana tarikı-
na cari katmalara Arnabud 

0000 0400 Lağm derı1nında mefrı1ş paşa 
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O ı 00 0260 Kemer önünden ikinci mesle-
ğe kadar paşa 

0100 o ı oo Mezkilr mesleğe kadar Arna-
bud 

0000 o ı oo Geçid lağmına vasıl olan kat-
malara Arnabud 

0000 0070 Lağm ağzından diğer lağma 
kadar paşa 

0425 0000 Geçid lağmından tütün tarlası-

1000 

0200 

0200 
0200 

0100 

o ı5o 

o ı 5o 

o ı 8o 

0300 

0 1 10 

0400 

0900 

0000 

0000 

ı 200 

na kadar 
0800 Koyun deresi mahallinde yedi 

aded katmalara Arnabud 
0100 Bu dahi diğer katmaya Arna

bud 
0025 Oluklıbayır'da altı pulluk 
0200 Çamurlıhan'da iki aded katma

lara eski birerlik 
000 Meslek alt başından üç ağızlı 

katmaya vanncaya 
Oı50 Çınardibi mesleğinden Dimit

raki bağına kadar Arnabud 
0 1 30 Paşa çayırında kemer ittisalin

de mesleğe cari katmalara Ar
nabud 

O ı50 Taş lağm mesleğine cari kat
malara Arnabud 

O ı50 Taş lağm koltuğına cari iki a
ded katmalara Arnabud 

0080 Dikilitaş katmasından taş !ağ
ma cari Arnabud 

0070 Mezkilr lağmun iki aded kat
masına Arnabud 

0650 Taş lağmına cari ana menba'ı
na Arnabud 

O ı 80 Lağm ağzından diğer lağm ağ
zına kadar eski birerlik 

O 100 Ana menba 'm un birleşdiği 
malıallden inşa olmacak mes
lekden eski hacaya kadar eski 
birerlik 

ı 800 Menba 'daki meslekden Paşa 
çayınndaki mesleğe kadar eski 
birerlik 

oıoo 0 100 Dimitraki bağından Çınarlı 
mesleğe kadar Arnabud 

0600 0600 Emirler deresinde altı aded 
katmalara Arnabud 
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0300 0000 Metris köyi tarafından gelen 
lağm 

0400 0200 Oluklı hayırında iki aded kat-
malardan mesleğe kadar Ama
hud 

3500 03200 Çukurhan civarında beş aded 
katmalara Amahud 

0000 0055 Cico çiftliği kubbesinden iki 
meslek arasında yedi parmak 

0000 00425 Timurkapu civarında yedi par-
mak 

0000 00350 Cico çiftliği ilerüsinde Osma-
niyye terazGsı karşusında bir 
maslakdan diğer maslağa ka
dar yedi parmak 

1 800 00000 Çınardibi'nden köy içinde 
masiağa varınca 

3600 00000 Cico çiftliği kubbesinden Çu-
kurhan'a varınca 

0350 00500 Cico çiftliği ana lağmına cari 
iki aded katmalara Amahud 

0870 00070 Asakapusı62 ıskarasına eski bi-
rerlik 

0100 00100 Küçükköy civarında ceviz a-
ğaçlarından masiağa cari Ar
nabud 

0500 00450 Üçünci maslağa cari iki aded 
katmalara Amahud 

0000 00480 Üçünci maslakdan dördünci 
maslağa kadar yedi parmak 

0000 00770 Dördünci maslakdan köy için-
deki masiağa kadar 

1000 00800 Bir aded katmaya yedi parmak 
0300 00250 Diğer bir aded katmaya yedi 

parmak 
0 150 00150 Bir aded katmaya Amahud 
0700 00500 Def'a iki aded katmaya Ama-

hud 
0250 00500 Topcılar'da Yağcı Ali bağı ci-

varında iki aded katmalara altı 
pulluk 

0100 00100 Ahmed bağı derlinında bir a-
ded katmaya Amahud 

0000 00700 Timurkapu mesleği civarında 

62 Isiikapusı, Esekapusı 

geçid lağmına altı parmak 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

0000 

0000 

00350 Çayırağzı'ndan lağm ağzına 
diğer mesleğe altı parmak 

00460 Bayram Paşa'dan Ermeni me
zarlığıyla imdact mesleğine 
kadar altı parmak 

000 650 İmdad mesleğinden yatakbaşı 
mesleğine kadar altı parmak 

000 400 B u mahallde yine altı parmak 

Lağm tahliyesi: 
TGlen 
His ab 
2 1 350 
2 Fı 
42700 Guruş 

Künki 
His ab 
9924 Fı 14  Arnabud 
0875 Fı 17.5 Atlı pulluk 
0860 Fı 27.5 Paşa 
2750 Fı 22 Eski birerlik 
2560 Fı 40 Altı parmak 
3625 Fı 55 Yedi parmak 

Guruş 
1 38936 
0153 12.5 
023650 
060500 
1 02400 
1 99375 
5401 73.5 

Emirler deresinde Lağm ağzı kemeri üzerine cüz'i 
ve Kururılıkemer üzerine nısf derece kapak ilave
siyle halis harcia ta'miri ve tarafeynün derz tecdidi : 
Kapağı 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
20 1 Em1rler deresi 
60 5 Kururılıkemer 

Terbi'an 
His ab 
320 
7.5 Fı 
2400 Guruş 

Derzi 
TGlen 
His ab 
120 
055 

Arz en 
His ab 
8 Kururılıkemer 
2 Karakemer 
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Terbi'an 
His ab 
ıo70 
1 .5 Fi 
ı 605 Guruş 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞİF DEFfERi 

Taş lağmun iki baca arasında lağmı çökrniş aldığın
dan cedid taş halis harcia tarafeyn divarlı üzeri ka
pak ferşli lağm tecdidi : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 ı ı 8  

Terbi'an 
His ab 
30 
45 Fi 
1 350 Guruş 

Cedid taş halis harcia tarafeyn derzli üzeri kapak 
ferşli müte 'addid bacalarun ta 'mir ü tecdidi : 
Kıta'at Devren Arzen Kadden 
Aded Hisab Hisab Hisab 
356 5 ı2  ı 

Terbi'an 
His ab 
890 
20 Fi 
ı6800 Guruş 
Süleymaniyye kubbesinün üzerinde kapakları dökül
rniş aldığından rub ' derece kapak ilavesiyle mevcı1-
dınun ve kapusınun mevcı1d sögüsine lampa timurın
dan iki kat' çarçı1beli kantarlık saçdan ma'a müşte
rnilat timur kapu tecdidi: 
Kapak ta 'miri : 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
8 6 

Terbi'an 
His ab 
48 
6.5 Fi 
3 ı 2  Guruş 

Kapu tecdidi : 
Arzen Kadden 
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His ab His ab 
ı ı ı 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
ı Ar ş un ı 2  Parmak 
30 Kı yy e Be h eri 
45 Kı yy e 
4.5 Fı 
202.5 Guruş 

Merhum İbrahim Paşa'nun ihya-gerdeleri ma-i lezi
zün haric-i surda vakı ' kemerinden Kahveci Baba ve 
Cündi deresiyle Metris çiftliği ve Çınarlı koldan 
lağm ve künk ile suyollarınun ve mikrasvari katma
larınun tahliye ve ta 'mir ü tecdidi: 

Lağm 
tahliyesi 

Arzen 
His ab 
ı 

Kadden 
His ab 
ı 2  Parmak 

oı5o 
o ı2o 
0000 

Künk 
tecdidi 

0080 İbrahim Paşa kemerinde paşa 
0000 Bu dahi 
0060 Paşa Kahveci Baba kemerin

den mahalline kadar 
0000 0050 Eski birerlik Kahveci Baba 

kemerinden mahalline kadar 
0000 0550 Amabud Kahveci Baba keme-

rinden mahalline kadar 
ı 500 0000 Çamurlıhan'dan Cündi deresi-

ne kadar üç aded katma 
ı 700 3000 Cündi deresinden lağm ağzına 

kadar eski birerlik 
0300 o ı 50 Metris çiftliğinden gelen iki a-

ded katmalara Amabud 
ı 800 3000 Menba'lardan Kahveci Baba-

'ya varıncaya eski birerlik 
ı 000 0000 Kemerden ana geçid lağmına 

varınca 
2000 0000 Çınarlı kolun geçid lağmı 
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0500 Küçükçınar'da mermer direli 
maslağına dört aded katmalara 
eski birerlik 

0000 O 1 00 İkinci ıskaradan boz topraka 
kadar paşa 

0700 0300 Çınarlıhan civarında üç aded 
katmalarun altı pulluk 

0000 0700 Kulelimaslak önünden geçid 
lağmına kadar paşa 

0200 0650 Çatal katmaya Arnabud 

Lağm tahliyesi: 
Tfılen 
His ab 
10670 
2 Fı 
21340 Guruş 

Künki 
His ab 
1 350 Fı 14 
0300 Fı 17  
0940 Fı 27 
6550 Fı 22 

Arnabud 
Altı pulluk 
Paşa 
Eski birerlik 

Guruş 
0 1 8900 
005250 
025850 
144100 
194100 

İbrahim Paşa kemerinün üzerinde kapak döşemesine 
nısf derece kapak ilavesiyle tarafeyninün derz tecdi
di : 
Tfılen Kadden 
Hisab Hisab 
25 3 

Terbi'an 
His ab 
75 
8.5 Fı 
637.5 Guruş 

Kemer-i mezkurun yesar ve pişgahında kemeri mün
hedim aldığından cedid taş halis harcia üzeri derzli 
kemer inşası: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
12  3 
20 3 
22 o 

00 Parmak 
00 Parmak 
1 8  Parmak 

Kadden 
His ab 
4 
2 
2 

Ma'a temel 
Kahveci Baba 
Bu dahi 
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Terbi'an 
His ab 
297 
25 Fı 
7425 Guruş 

Kahveci Baba mahallinde hafr-ı hendek ile cedid taş 
halis harcia derı1nı derz ve lökün kalaylı üzeri kapak 
ferşli lağm tecdidi: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
650 ı 2 

Terbi'an 
His ab 
1 300 
45 Fı 
58500 Guruş 

İbrahim Paşa kemeri h ara b aldığından rub ' derece 
cedid taş ilavesiyle halis harcia ta 'mir ü tecdidi: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 4 3 

Terbi'an 
Hi sa b 
240 
7 Fı 
1680 Guruş 

İbrahim Paşa'nun Çınarlı kol geçid lağrnınun iki ba
ca arasına cedid taş halis harcia tarafeyni derzli üzeri 
kapak ferşli müceddeden ıskara inşası: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
25 4 4 

Terbi'an 
His ab 
400 
25 Fı 
10000 Guruş 

Münhedim olrnış bacalarun üzerine cedid taş halis 
harcia tarafeyni derzli üzeri kapak ferşli divarlı haca
lar ta 'miri: 
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Kıta'at 
Ad ed 
ı 2o 

Terbi'an 
His ab 
300 
25 Fı 
7500 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Devren 
His ab 
5 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 2  ı 

Ayişe Sultan hazretlerinün Feyziyye ve Kızılhayır 
ve Mazlum kemeri civadanndan cereyan [iden] ma-i 
lezizün lağm ve künk ile ile63 cari suyolları ve mik
rasvari katmalarun tahliye ve ta'mir [ü] tecdidi : 

Lağm 
tahliyesi 

Arz en 
Hi sa b 
ı 

Kadden 
Hi sa b 
ı 2  Parmak 

Tfilen 
His ab 
4500 

000 
000 

650 

350 

850 

000 
700 

Künk 
tecdidi 

Tfilen 
His ab 
590 

350 
450 

100 

Feyziyye maslağı civarında 
mezkfir maslağa cari dört aded 
katmalara Arnabud 
Kızılhayır'da Arnabud 
Ayişe Sultan katmasına Arna
bud 
Kadi bayıla caddesi katmasına 
Arnabud 

O ı ı O Mezkfir mahallde diğer lağma 
Arnabud 

ı 150 MazlUm kemeri civarında kat
malara Arnabud 

0360 
0000 

Bu dahi diğer katması 
Kızılhayır ittisalinde bir aded 
katma lağmı 

63 "ile" mükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

200 0000 Feyziyye katmasından Maz-
lum kemerine varınca eski bi
rerlik 

000 0 170 Mazlum kemeri fevkında altı 
parmak 

Lağm tahliyesi: 
Tı1len 
His ab 
7250 
2 Fı 
14500 Guruş 

Künki 
His ab 
3 1 10 Fı 14 
4500 Fı 22 
0 170 Fı 40 

Guruş 
Arnabud 43540 
Eski birerlik 99000 
Altı parmak 06800 

149340 

Cedid taş halis harcia tarafeyni derzli üzeri kapak 
ferşli müceddeden ıskaralı (?) inşası: 
Tulen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
25 4 4 Feyziyye katmasınun Ayişe 

40 4 

25 4 

30 5 

Terb!'an 
His ab 
2040 
25 Fı 
5 1000 Guruş 

4 

4 

4 

Sultan kolı 
Feyziyye maslağı ittisalinde 
diğer meslek arasına 
Katmadan ilave mahalline ka
dar 
Kadi bayıla caddesine 

[Der kenar] Timur barınun şimdiki rayice tatb1kan 
beher kıyyesi yüzer pare olmak üzre birer guruş dahi 
i 'maliyye olarak üçer buçuk (?) guruş vaz'-ı fiat 
alınmış ise de ilerüde timur barınun fiatı ziyade ve 
noksan aldığı halde keşf-i sanısinde ana göre vaz '-ı 
fiat olacağı işbu mahalle şerh virildi. 
Feyziyye mesleği ittisalinde d!ğer meslek arasına 
müceddeden inşa olmacak ıskara derunına dört par
mak kutrında timur borı ferşi : 

329 



330 

2718412-20 

Tfilen 
His ab 
40 

V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

:::::35"---_Kıyye Beheri 
ı400 Kıyye 
3.5 Fi 
4900 Guruş 

MazlUm kemeri civarında Uzunkoltuk'a cari üç aded 
katmanun münhedim olmış lağmlarınun nısf derece 
cedid taş ilavesiyle halis harcia derlım sıva ve lökün 
kalay tala[s]lı üzeri kapak ferşli lağm tecdidiyle ke
mer-i mezkfır fevkanisinde üç göz mahallinde dökül
rniş olan divarlarun pare doldırmasıyla derzi : 
Lağm tecdidi : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
2500 ı ı 

Terbi'an 
His ab 
2500 
35 Fi 
87500 Guruş 

Pare doldırması: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
45 ı 6  3 

Terbi'an 
His ab 
ı 35 
5 Fi 
675 Guruş 

Mazlum kemerinün fevkında bir tarafınun dökülrniş 
olan kapak döşemelerinün sülüsan derece kapak iH't
vesiyle döşemeli ve tarafeyne kezalik harcia derz 
tecdidi: 
Kapak döşemesi: 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
ı70 ı 8  

Terbi'an 
His ab 
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127 Ar ş un 12 Parmak 
10  Fı 
ı 275 Guruş 

Derzi 
TGlen Kadden 
His ab His ab 
340 5 

Terbi'an 
His ab 
ı700 
1 .5 Fı 
2550 Guruş 

Münhedim olmış müte 'addid hacalar üzerine cedid 
taş halis harcia tarafeyni derzli üzeri kapak ferşli ba
calar ta'miri: 
Kıta'at 
Ad ed 
1 10 

Terbi'an 
His ab 
275 
25 Fı 
6875 Guruş 

Devren 
His ab 
5 

Arzen Kadden 
Hisab Hisab 
ı 2  ı 

Sultan Bayezid-i Veli Han hazretlerinün ana ve bi'l
cümle katmalarında münhedim olan lağmlar ile ba
calarınun nısf derece cedid taş ve halis harcia üzeri 
kapak ferşli lağm ve hacalarınun ta 'mir ü tecdidi: 
Lağmı 
Tülen Arzen 
Hisab Hisab 
010  5 
002 5 
020 5 
925 5 
090 5 

Terbi'an 
His ab 
5770.5 

ı2 Parmak 
ı 2  Parmak 
ı 2  Parmak 
ı 2  Parmak 
ı 2  Parmak 

=25:;:__ ___ Fı 
ı44262.5 Guruş 

Kadden 
His ab 
ı 
3 
ı 
ı 
ı 
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Bacaları 
Kıta'at 
Ade d 
103 
032 
460 

Terbi'an 
His ab 
37 ı 9.5 (?) 

Devren 
His ab 
5 
5 
5 

=25:::__ ____ Fı 
92987.5 Guruş 

Arz en Kadden 
His ab His ab 
ı 2  ı 
ı 2  3 
ı 2  ı 

Kireç ocağı üst tarafında Nişantaşı nam mahallde va
kı ' hacaları su basmamak içün mevcud bağlama di
van üzerine cedid taş halis harcia tarafeyni derzli di
var ilavesi: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
40 2 00 

40 3 

ı 5  3 

1 00 3 

Terbi'an 
His ab 
ı275 
25 Fı 
3 ı 875 Guruş 

04 

2 

2 

ı 8  Parmak 

00 Parmak 

ı 2  Parmak 

00 Parmak 

Bağlama divan
nun ilavesi 
Bu mahallde 
müceddeden 
ıskara inşası 
Taş lağm civa-
n nda 
Dikilitaş civa-
n nda 

Zikr olman Kireç ocağı üst tarafında vakı ' mücedde
den inşa olmacak ıskara üzerine dört parmak kutrın
da timur borı ferşi : 
Tfilen 
His ab 
(silik) 

3 Kıyye Beheri 
ı400 Kıyye 
3.5 Fı 
4900 Guruş 

Asakapusı ıskarasınun ba'zı mahallerinün ba'zı ma
hallerinün yüzlernesi dökülmiş aldığından mevcud 
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taş halis harcia divar tecdidiyle vechi tarafına derz 
tecdidi: 
Tülen Kadden 
Hisab Hisab 
80 5 

Terbi'an 
His ab 
400 
25 Fi 
ıoooo Guruş 

Bu mahallde Asakapusı'nun derı1nı kum ve çamur ile 
memlı1 aldığından yalnız tahliyesi: 
Tı1len Arzen Urnkan 
Hisab Hisab Hisab 
ı ı ı 5  

Terbi'an 
His ab 
ı 5  
5 Fi 
75 Guruş 

Kireç ocağından ıskaraya vannca lağm tahliyesi ile 
Baca çayırında Uzunkemer'ün tarafeynine halis harc
la derz tecdidiyle üzerine cüz'i kapak ilavesiyle fer
şı: 
Lağm tahliyesi : 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
ı 50 ı ı 

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

Tarafeynün derzi : 
Tı1len Kadden 
Hisab Hisab 
225 2 Tansifen 

Terbi'an 
Hi sa b 
5 1 0  
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..!o..!l ."'--5 _Fı 
765 Guruş 

Üzerinün kapak döşemesi: 
TUlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
35 2 4 

Terbi'an 
His ab 
280 
7.5 Fı 
2100 Guruş 

Timurkapu masıağınun mevcud divan üzerine cedid 
taş halis harcia üzeri tolos kemerli tarafeyni derzli 
etraf-ı erba'a divanyla taş-ı sögüli ve timur kapulı 
maslak-ı mezkurun ilavesi: 
Etraf-ı erba 'a divan: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
ı4 ı ı 2  Parmak 

Üzerinün tolosı: 
TUlen Arzen Cismen 
Hisab Hisab Hisab 
4 3 8 

Terbi'an 
His ab 
ı 2  
30 Fı 
360 Guruş 

Ma' a sö gü ve ma' a müşternilat ikisi bir kantarlık 
lamba tirnunndan çifte çarçubeli atebe mahalli yiğir
rni sekiz kıyyelik timur sacdan kapu tecdidi: 
Sögüsi Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
4 ı ı 6 Parmak 
35 Fı 
ı40 Guruş 

Terbi'an 
Hisab 
ı 
37.5 

Arşun 6 Parmak 
Kıyye 30 Kıyye Be h eri 
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37.5 Kıyye 
4.5 Fı 
168 Guruş 30 Pare 

Cennet-mekan Sultan Süleyman tabe serahu hazret
lerinün ihya-gerdeleri olan ma-i lezizün haric-ı sfirda 
Çınarlıhan'da ve Karfa köyinden iki kol olarak lağm 
ve künk ile cari suyollarınun ve mikrasvari katmala
rınun tahliye ve ta'miri : 
La ğın 
tahliyesi 

Arzen 
His ab 
ı 

Kadden 
His ab 
12  Parmak 

1 00 

300 

800 

600 

000 

300 

1050 

0750 

0720 

000 

000 

0 100 

Künk 
ferşi 

1 00 

600 

800 

200 

750 

1 50 

450 

300 

420 

066 

370 

1 50 

Küçükkarye civarında Çın ar 
arkasında katmaya altı parmak 
Kumrılıkemer'de üç aded kat-
maya Arnabud 
Çınar kolında Emirler deresin-
de dört aded katmaya Arnabud 
Çınarlıhan caddesinde dört a-
ded katmalarun lağm ağzına 
varınca altı parmak 
Çınarlıhan caddesinde dört a-
ded katmalarınun Arnabud 
Taş lağma cari üç aded kat-
malara Arnabud 
Cebeci karyesi ittisalinde Ki-
reç ocağı nam mahallde üç 
aded katmasınun altı parmak 
Y ılanlımaslak'dan Söğütlimas-
lak'a kadar altı parmak 
Söğüdlimaslak'dan lağm ağzı-
na kadar Arnabud 
Mandıra arkasında taşlı geçe-
nün sedd divarına altı parmak 
Karakemer'ün önünde Uçar 
maslağa varınca altı parmak 
Uçar katma ıskarasında Arna-
bu d 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

2500 Süleymaniyye'nün Ayişe Sul
tan kalından Kadi bayılu64 

mer'asında yedi aded katma
nun Deveci maslağına kadar 
Amahud 

1500 Deveci masıağından Feyziyye 
katmasınun ilave oldığı mas
lağa kadar eski birerlik 

2500 Mazlum kemerinden Gavur ıs
karasına varınca Arnabud 

0000 Gavur ıskarası mahallinde dört 
aded katmanun 

4000 Kubbeden Boyacı bağı hilali
ne kadar altı parmak 

0000 Yanko bağından Fethiyye de-
resine vannca 

3200 Fethiyye deresinde ıskaradan 

0300 
0200 
3000 

Armudlı lağmına varınca üç 
aded katmalara paşa 
Bu dahi Arnabud 
Kör çiftlik civarında paşa 
A vas karyesi ku b besinden Çı
fıt Yani bağına kadar geçid 
lağmına Arnabud 

0200 Metris köyi tarafında katma 
lağmına Arnabud 

1 500 Cico çiftliğinden çiftlik-i mez
kur kubbesine kadar yedi par
mak 

0000 0080 Savakdan Cico kubbesine ka-
dar altı parmak 

0000 061 0  Lağm ağzından ikinci maslağa 
kadar yedi parmak 

0500 0700 İki aded katmanun maslağına 
kadar Arnabud 

0000 0030 Kemer başından lağm derum-
na varınca altı pulluk 

1640 0780 Kalfa karyesinden kubbeye 
kadar dört aded katmalardan 
ana tarikına varınca Arnabud 

0620 2430 Anadan kubbeye ve andan Ha-

64 Kadi bayıla 

san Paşa katmasına varınca 
paşa 
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0600 0870 Kilise ilerüsinden kubbeye ve 
andan geç id lağmına kadar Ar
nabud 

0000 0550 Çayırağzı maslağından ıskara 
mahallinde maslağa kadar ye
di parmak 

0000 0480 Kubbeden Ermeni mezarlığı 
tarikıyla Edirnekapusı cadde
sine kadar yedi parmak 

0550 0500 Battalçeşme civarında bir aded 
katmaya Arnabud 

Lağm tahliyesi : 
Tı1len 
His ab 
308 10  
2 Fi 
6 1 620 Guruş 

Künki 
Tı1len 
His ab 
14220 Fi 14  Arnabud 
00536 Fi 1 7.5 Altı pulluk 
05830 Fi 27.5 Paşa 
01500 Fi 22 Eski birerlik 
05050 Fi 40 Altı parmak 
03 140 Fi 55 Yedi parmak 

Guruş 
1 99080 
009555 
1 60325 
033000 
202000 
1 72700 
776660 

Çınarlı kolınun Emirler deresinde vakı ' ıskarası ha
rab aldığından cedid taş halis harcia ıskarasınun tec
didi: 
Tı1len Arz en Kadden 
His ab His ab His ab 
20 3 00 Parmak 4 Emirler dere-

sinde 
06 ı 12  Parmak 2 Dere-i mezkı1r 

önünde 
lO 3 00 Parmak 5 U çar katma ıs-

karası 
1 0  2 00 Parmak 2 Diğer katma ıs-

karası 
45 2 00 Parmak 4 Koyun dere sin-

de 

Terbi'an 
His ab 
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20200 Guruş 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Çınarlı ko h nun Emirler deresinde vakı ' taşlı geçe
n ün mandıra arkasında sedd divan inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 

ü0..,.�...,� � �� ·_;l ...;,..;1. ._:..t ..-ı._., ;.... , G j 1 • · ' • � ' • • ' •  ' A.J • .Y., A ; �-"". ""'-"": () ll.:-;.,.� � 
25 3 5 

__..-?' '!>:-): Terbi'an 
His ab 
375 
25 Fı 
9375 Guruş 

Koyun deresinde vakı ' timur borılar önünden karşu 
yakada Boyacı bağından Yanko bağına varınca on 
parmak kutrında timur borı keşidesi: 
Tfilen 
His ab 
045 Koyun deresinün borılan 
090 Timur borılar önünden karşu yakaya 
.:::...50"'"'0"--___ Boyacı bağından Yan ko bağına 
635 
=64..:....._ ____ Kıyye Beheri 
40640 Kıyye 
=3 .=5 ____ .Fı 
142240 Guruş 

Saray-ı cedid'ün haric-i sfirda Ayapa ve Kalfa ve 
Avas karyesi civadarında menba'lardan hasıl olan 
ma-i lezizün lağm ve künk ile cari suyolları ve 
mikrasvari katmalarun tahliye ve ta 'mir ü tecdidi : 
Lağm 
tahliyesi 

Arz en 
His ab 
ı 

Kadden 
His ab 
12  Parmak 

Tfilen 
His ab 

Künk 
tecdidi 

Tfilen 
His ab 
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000 

300 

3000 

oıoo 

0200 

3000 

000 

0440 

ı 800 

ı500 

0900 

0000 

oı5o 

0200 

0500 
0800 

0000 

0300 

6000 A vas karyesi derlinında ku b
beden terazfilar ile bağlar hi
lalinde maslağa vannca altı 
parmak 

0000 Yanko bağından Fethiyye de
resine varınca lağm 

2000 Rünkar maslağına car1 üç aded 
katmalara altı pulluk 

0200 Kalfa karyesi civarında bağlar 
içinde Rünkar maslağına 
varıncaAmahud 

0000 Kalfa karyesi lağm ağzından 
diğer lağm ağzına kadar 

4000 Lağm ağzından ana maslağına 
dört aded katmalara Arnabud 

2000 Maslakdan kulübe[ye] kadar 
paşa 

0325 İki aded katmanun Terzi bağı
nun derunına kadar Arnabud 

ı 000 A vas karyesi içinde dört aded 
katmalara Arnabud 

ı 700 Bağlar içinde def'a dört aded 
katmalara Arnabud 

0000 Avas karyesi kubbesinden Çı
fı t Yani bağına kadar lağm 

O ı 200 M aslakdan önündeki Y enike
mer'e kadar altı parmak 

00 ı 00 Yenikemer başında bir aded 
katmaya Arnabud 

00200 yenikemer'ün sur tarafında iki 
aded katmaya Arnabud 

04000 Ana geçid lağmına altı parmak 
00600 Kartal deresi civarında üç a

ded katmalara Arnabud 
05500 Ana lağmı ağzından Cico kub

besine kadar yedi parmak 
0200 Fethiyye deresinde ıskara ma

halline Arnabud 
0600 0700 Cico karyesinde iki aded kat-

malara Arnabud 
2000 ı500 Cico ve Topcılar civarında beş 

aded katmalara Arnabud 
0000 8000 Cico karyesinden Ramiz kışla-

sı ittisalinde Köprili kubbesine 
kadar yedi parmak 
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340 V AKIF SU DEFfERLERİ 1 SU KEŞiF DEFfERİ 

0560 0280 Ayapa karyesi derlinında men-
ha'dan iki aded katmalara altı 
pulluk 

ı 500 ı 700 Karagümrük başında Atik Ali 
Paşa'nun dört kol katmasına 
altı pulluk 

0000 O ı 00 Ananun lağm ağzına kadar ye-
di parmak 

0600 0000 Geçid lağmı 
000 3000 Çayırağzı masiağından Bay-

ram Paşa'da Arnabud bağına 
kadar yedi parmak 

000 4500 Amahud'un bağından Ermeni 
mezarlığıyla yatakbaşı mesle
ğine kadar yedi parmak 

Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
22750 
2 Fi 
45500 Guruş 

Künki 
His ab 
09895 Fi ı4  Arnabud 
04980 Fi ı 7.5 Altı pulluk 
02000 Fi 27.5 Paşa 
ı ı 200 Fi 40 Altı parmak 
2 1 1 00 Fi 55 Yedi parmak 

Guruş 
1 38530 
087 ı 5o 
055000 
448000 
ı ı6050 
ı 889 ı 80 

Fethiyye ve Kartal derelerinde ve Saray-ı cedid ve 
Süleymaniyye ıskaraları harab aldığından cedid taş 
halis harcia tarafeyni derzli üzeri ( . . .  ) kapak ferşli ıs
karalar inşası: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 2 00 ı 8 Parmak Fethiyye dere

sinde 
5 

ı5  
ı5  

3 

3 
3 

Terbi'an 
His ab 

02 

02 
02 

00 Parmak Kartal deresin
de 

00 Parmak Saray-ı cedid 
00 Parmak Süleymaniyye'de 
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300 
30 Fı 
9000 Guruş 

Boyacı bağından Y anko bağı lağm ağzına 
kadimi vechile timur borı ferşi :  
Tı1len 
His ab 
50 
64 Kıyye Beheri 
3200 Kıyye 
3 .5 Fı 
ı 1200 Guruş 

varınca 

Karakemer'ün üzerinde kapak döşemeleri ba'zan ha
rab aldığından humus derece cedid kapak ilavesiyle 
döşeme tecdidi : 
Tı1len Arzen 
Hisab Hisab 
ıoo 2 

Terbi'an 
His ab 
200 
5 Fı 
ıooo Guruş 

Müte'addid bacalarun üzerlerinden münhedim olmış 
mahallerinün cedid taş halis harcia tarafeyni derzli 
üzeri kapak ferşli bacalar ta 'rniri : 
Kıta'at Devren Arzen Kadden 
Aded Hisab Hisab Hisab 
35 5 ı 2  ı 

Terbi'an 
His ab 
97 Arşun ı 2 Parmak 
25 Fı 
2 ı 87.5 Guruş 

Sadr-ı esbak merhum Köprili Mehmed Paşa hazret
lerinün hayrat-ı şeriflerine cari haric-i sfirda dört sa
'at mesafede Süleymaniyye'nün menba'ı  civarından 
Çınarlıhan civarında menba 'dan hasıl olup Edimeka
pusı'ndan cari müstakıll tarik ile lağm ve künk su
yolları ve katmalarınun tahliye ve ta 'rniri: 
Lağm tahliyesi 
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Arz en 
His ab 
ı 

Kadden 
His ab 
ı 2  Parmak 

Tı1len 
His ab 
ı 500 

2300 
ı 200 

0000 

0900 

0500 

0000 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

Künk 
tecdidi 

Tı1len 
His ab 
ı 800 

ı 500 
0900 

ı 800 

0000 

0600 

1 300 

Beş aded menba'dan Karamat
lı (?) ve Çınarlıhan civarına 
kadar eski birerlik 
Küçükçınar'a altı pulluk 
Kadi bayıla mer'asından Kı
zılbayr'da geçid lağmına va
rınca eski birerlik 
Mahall-i mezkı1rda dört aded 
katmalara Arnabud 
Avas karyesi kubbesinden Çı
fıt Yani bağına varınca lağm 
Çıfıt Yani bağı civarında iki a
ded katmalara Arnabud 
Topcılar'da lağm ağzından 
Ahmed Beğ'ün bağına kadar 
eski birerlik 

Lağm tahliyesi : 
His ab 
6400 
2 Fı 
ı2800 Guruş 

Künki 
His ab 
2400 Fı ı 4 Arnabud 
ı 500 Fı 17 .5 Altı pulluk 
4000 Fı 22 Eski birerlik 

Guruş 
33600 
26250 
88000 
ı 47850 

Boyacı bağından Y anko bağı lağm ağzı nam mahalle 
üç üstüne kurşun barılarınun ma'a harpuşta ta'mir ü 
tecdidi: 
Tı1len 
His ab 
250 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

B on 
1 37.5 Aded 
1 30 Fı Beher elvalıdan kurşunı otuz layyelik 
olmak üzre 
ı 7875 Guruş 

Ta'miri : 
Tı1len 
His ab 
250 
ı 5  Fı 
3750 Guruş 

Müte'addid bacalarun üzerlerinden münhedim olrnış 
malıallerine cedid taş halis harcia tarafeyni derzli ü
zeri kapak ferşli lağmlar hacaları ta 'miri: 
Kıta'at Devren Arzen Kadden 
Aded Hisab Hisab Hisab 
90 5 ı 2  ı 

Terbi'an 
His ab 
222 Arşun ı 2 Parmak 
25 Fı 
5562.5 Guruş 

A vas karyesinde vakı ' kubbenün üzerinde mevcfid 
oda ve sofasına mevcfid kiriş üzerine kalasdan ma 'a 
nerdüban devşirme döşeme tecdidi : 
Terbi'an 
Hi sa b 
30 
5 Fı 
ı50 Guruş 

Etraf-ı erba'a divarları çamur harcia yapılmış ve ek
seri mahallinden münşakk olrnış aldığından çivileme 
derz ve pare daldırması halis harcia derfinınun sıva 
birfinınun derz tecdidi : 
Devren Kadden 
His� His� 
27 6 Parmak 6 

Terbi'an 
His ab 
ı 63 Arşun ı2  Parmak 
5 Fı 
9ı7 .5 Guruş 
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Fevkani odasınun bölmesi harab oldığından çifte 
dolabdan sütun ve payende latadan kuşaklı tarafeyni 
Bağdildi halis harcia sıva ve badanalı kalasdan ma'a 
müştemilat bir aded doğrama oda kapulı bölmesinün 
tecdidi : 
TGlen Kadden 
His ab 
5 12  Parmak 

Terbi'an 
Hisab 
1 6  
12.5 Fi' 

His ab 
3 

206 Guruş I O Pare 

Mevcud kiriş üzerine tavanlıkdan devşirme olarak 
baskı tavan ta 'mi'ri: 
Terbi'an 
His ab 
1 5  
3 Fi' 
45 Guruş 

Sakfınun mevcud mertek üzerine enkazından kapla
ma ta'miriyle kiremid aktarması: 
TGlen Arzen 
Hisab Hisab 
9 7 12  Parmak 

Terbi'an 
Hi sa b 
67 Arşun 12  Parmak 
�ı __ .Fi' 
67 Guruş 

Matbalı üzerinün kara (?) sakfı fesh olmarak mevud 
divarları üzerine oda kirişden taban çifte dolabdan 
sütun ve payende latadan kuşaklı icab üzre çam çar
çube ile pencerelü derunı Bağdildi ve halis harcia sı
va ve badanalı birunı çıranadan (?) tesviyeli yalı bas
kısı kaplu etraf-ı seliise bölmeleriyle mezkur bölme 
üzerine kezalik taban ve latadan kiriş ve mahya ve 
mertek üzeri Bartın koğuşı kap lu rub '  derece cedid 
kiremid ilavesiyle kiremid ferşli sakflı ve zikr olman 
kiriş üzerine tavanlıkdan sakf tahtına baskı tavanlı 
tahtı latadan kiriş kalasdan döşemeli çam üzerinden 
tavanlı latadan seren kollukdan takoz döşemelik 
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kalasdan kademe (?) yaprağından nhtımlı nerdübfmlı 
derilm kezalik dolabdan sütun ve payende latadan 
kuşak tarafeyni Bağdacti ve halis harcia sıva ve ba
danalı icabı üzre oda ve hala kapulı derün bölmeli 
seng-i küfekiden bir aded hala hasarnaklı tahtı ahşab 
seddli ma'a tekne abctesthaneli bir aded oda ilavesi: 
Etr[a]f bölmesi: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
2 1  3 

Terbi'an 
His ab 
63 
12.5 Fı 
787.5 Guruş 

Ma'a nerdüban döşeme ve tavanı : 
Tülen Arzen 
His� His� 
7 6 Parmak 5 2 Parmak 

Terbi'an 
His ab 
29 Arşun 1 8  Parmak 
15  Fı 
4462.5 Guruş 

Derün bölmeleri : 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
1 5  3 

Terbi'an 
Hi sa b 
45 
1 3  Fı 
585 Guruş 

Sakf tahtınun kiriş ve tavanı: 
Tülen Arzen 
His� His� 
7 6 Parmak 5 1 2  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
29 Arşun 1 8  Parmak 
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7 Fı 
208 Guruş 

Saldı 
Tı11en Arzen 
His ab His ab 
9 7 

Terbi'an 
Hisab 

V AKIP SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞİF DEFTERi 

1 0  Pare 

6 Parmak 

67 
1 0  

Arşun 12  Parmak 
Fı 

675 Guruş 

Ma 'a künk hala ve abdesthane: 
S emen 
450 Guruş 

Ocağına kerpiç tuğlasından ( . . .  ) inşası :  
Kadden 
His ab 
6 

Semen 
350 Guruş 

Tahtani mevcı1d divannun tarafeynine derzi: 
Devren Kadden 
Hisab Hisab 
1 8  3 

Terbi'an 
His ab 
54 
1 .5 Fı 
8 1  Guruş 

Cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan Mehmed ve Sultan 
Selim Han tabe serahu hazretlerinün ihya-gerdeleri 
olan haric-i sı1rda Karaağaç ve Metris köyi nam 
mahallde iki kol menba'dan müstakıll tarik ile lağm 
ve künk ve kurşun borı ile Edirnekapusı'ndan cari 
ma-i lezizün lağm tahliyesi ve künk ve borı tecdidi: 
Lağm 
tahliyesi 
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Arz en 
His ab 
ı 

Kadden 
His ab 
12  Parmak 

Tı1len 
His ab 
0000 

3600 

3 100 

0000 

0300 
0350 

0000 

0320 

Künk 
tecdidi 

Tı1len 
His ab 
4000 

3500 

0900 

4000 

0000 
0240 

0300 

02 10  

Kartal tepesi c i  vanndan Ci  co 
çiftliğine kadar ana yolına altı 
parmak 
On iki aded katmalara Ama
hud 
Şadurvan kolınun Eınlrler de
resinden Çukurhan ittisaline 
kadar Amabud 
Eınlrler deresinden Cico çiftli
ği ana yolına kadar eski birer
lik 
Rarniz kışlası nam mahallinde 
Ayazma'dan üç aded katmala-
ra Amabud 
Ayazma'dan anaya kadar altı 
pulluk 
Ram! kışlası önünde üç aded 
katmalara Amabud 

0290 0000 Rarniz kışiasında katmalara 
0000 0900 Sakızağacı'nda Altunizade 

çiftliğinden Şevki Paşa bağına 
kadar eski birerlik 

0000 1500 Yeldeğirmanı civarından 
Münzev1 kışlasıyla Emir Bu
had tekyesi caddesine kadar 
eski birerlik 

0000 1 000 Emir Buhar! masıağından Bo-
dur terazı1ya kadar eski birer
lik 

0250 0200 Maltepe 
hastahanesicaddesinden anaya 
cari iki aded katmalara Ama
hud 

1000 2200 Cico çiftliğinden Timurkapu'-
ya ve andan Çayırbaşı'na ka
dar altı parmak 

'� - "-"'.YJi � ..,.,_",;:...\ 
"ı.• �·v ·ı ı  · ""  
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348 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU KEŞiF DEFTERi 

0000 ı500 

ı500 0800 

0000 0500 

Lağm tahliyesi : 
His ab 
97 10  
2 Fi 
ı9420 Guruş 

Künki 
His ab 
5850 Fi ı4  
0800 Fi ı 7.5 
7400 Fi 22 
7700 Fi 40 

Yatakbaşından hana kadar altı 
parmak 
Tapcılar'da Arnabud bağından 
Çayırağzı maslağına kadar Ar-
nabud 
Bu dahi altı pulluk 

Guruş 

08 ı 900 
oı4000 
ı 62800 
308000 
566700 

Kartaltepe'de bir aded ıskarası harab aldığından ce
did taş halis harcia tarafeyni derzli üzeri kapak ferşli 
bir aded ıskara tecdidi : 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
20 2 3 

Terb!'an 
His ab 
ı20 
25 Fi 
3000 Guruş 

Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri
nün Turunçluk ta 'bir alınur haric-i s urda Ci ca çiftli
ği civarında Mevlev!hane kapusından cari ma-i lez1-
zün lağm ve künk ile suyaHan ve katmalarınun tahli
ye ve ta 'm!ri: 
Lağm 
tahliyesi 

Arzen 
His ab 
ı 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Kadden 
His ab 
12  Parmak 

Tı1len 
His ab 
0500 

0600 

1050 

0000 

0000 

0450 

0000 

0600 

Künk 
tecdidi 

Tı1len 
Hi sa b 
0000 Karakemer önünde Turunçluk 

menba 'ından beş aded katma 
lağm 

0000 Virankemer tarafında dört a
ded katma lağm 

0250 Virankemer'den havz başına 
gelince dört ve diğer üç aded 
katmalara Arnabud 

0750 Cico çiftliğinden Bakizade 
masiağına ve çayıra kadar pa
şa 

0650 Toprak yoldan Ayvalıdere'ye 
kadar paşa 

0000 Davı1d Paşa caddesinden To
sunun bağına kadar lağm 

0890 Şevki Paşa bağçesinden Top
kapu kabristanına kadar paşa 

0400 Timurkapu civarında dört a
ded katmalara Arnabud 

Lağm tahliyesi: 
Hisab 
3000 
2 Fi 
6000 Guruş 

Künki 
His ab 
0650 Fi 14  Arnabud 
2890 Fi 27.5 Paşa 

Guruş 

091 00 
79475 
88575 

Turunçluk kolında Virankemer üzerine dört parmak 
kutrında dökme timurdan zebaneleri kurşun ile mer
bı1t etrafı halis harcia sıvalı borı ferşi :  
Tı1len 
His ab 
3200 
35 Kıyye Beheri 
1 1200 Kıyye 
3.5 Fi 
39200 Guruş 
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Merhum ve mağfG.run leh Hekimağlı All Paşa haz
retlerinün haric-i sG.rda Çıfıt Burgos karyesi civarın
da menba 'ından müstakıll tarik ile Mevlevihane ka
pusından cari lağm ve künk suyolları ve katmaları
nun tahliye ve ta'miri : 
Lağm 
tahliyesi 

Arz en 
His ab 
ı 

Kadden 
His ab 
12  Parmak 

TG.len 
Hi sa b 
021 0  

0000 

2000 

0000 

4500 

0500 

0000 

0000 

Künk 
tecdidi 

TG.len 
His ab 
000 

200 

1 50 

400 

000 

500 

3 15 

560 

Çıfıt Burgos menba 'ından çeş
meye kadar lağm 
Çeşmeden lağm ağzına kadar 
paşa 
Köy altından çeşmeye kadar 
Arnabud 
Lağm ağzından Kaşıkcı çiftli
ğine kadar eski birerlik 
Kaşıkcı çiftliği civarında mas
lakdan Vidos'a kadar lağm 
Yatakbaşı maslağı civarında 
terazG.lardan üç aded katmala-
ra Amabud 
Perhad Paşa çiftliğinden ya
takbaşı maslağına kadar altı 
parmak 
Ayvalıdere'de iki aded katma
lara Amabud 

0450 650 Maltepe hastahanesi altından 
Timurkapu civarında dört 
aded katmalara Amabud 

1260 0200 Timurkapu'dan Gümüşsuyı 
bağına varınca altı parmak 

1600 1000 Gümüşsuyı bağından Bekir'ün 
bağına varınca altı parmak 

0820 0600 Arabzade çiftliği civarında altı 
parmak 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

0800 O ı ı O Merkez Efendi arkasında Hacı 
Derviş bağı derurunda altı 
parmak 

0000 0800 Mevlevihane kapusı civarında 
hendekde altı parmak 

0000 0030 Kal 'alar hendeği derlinında 
kemerde altı parmak 

Lağm tahliyesi: 
Hi sa b 
1 2 140 
2 Fı 
24280 Guruş 

Künki 
His ab 
1 860 Fı 14  Arnabud 
0200 Fı 27.5 Paşa 
0400 Fı 22 Eski birerlik 
3055 Fı 40 Altı parmak 

Guruş 

026040 
005500 
008800 
122200 
1 62540 

Kal 'a derlinında hendekün suyolı geçdiği (?) malıall 
divan münhedim aldığından cedid taş halis harcia 
divar ta 'rniri: 
Tfilen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
30 3 2 

Terbi'an 
His ab 
180 
25 Fı 
4500 Guruş 

Katmalar masıağından Litros karyesi tahtında salma 
lağm ağzındaki maslağa kadar yedi parmak kutrında 
timur borı ferşi :  
Tfilen 
His ab 
0950 
0080 Terazfilara 
1 030 
0270 Perhad Paşa çiftliği altında 
0450 Ayvalıdere küçük yatak mahalline 
1 840 
50 Kıyye Beheri 

35 1 
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92000 Kiyye 
:=...3 -�5 ____ Fı 
322000 Guruş 

Dağ altından cari su lağınlarınun tahliyesiyçün icab 
iden malıallerden hafr olmarak ve etrafı kereste ile 
bağlanarak tahminen üç kulaçdan üç beş kulaça ka
dar hacalar küşadıyla urnkında ba 'de' t-tahliye yine 
imla ve tesviyesi: 
Kita'at Tfilen 
Aded Hisab 
50 2 

Terbi'an 
His ab 
5000 
10  Fı 
50000 Guruş 

Arzen U mkan 
Hisab Hisab 
2 25 Tansifen 

Cennet-mekan Sultan Osman tabe serahu hazretleri
nün hanc-i surda Perhad Paşa çiftliği civarından 
Edimekapusı'ndan cari ma-i leziz yollarınun lağm ve 
künk ile katmalarınun tahliye ve ta 'miri : 
Lağm tahliyesi: 
Tfilen 
His ab 
000 

30065 

300 
2 Fı 
600 Guruş 

Künk tecdidi : 
Tfilen 
Hi sa b 
630 Perhad Paşa çiftliği alt başında Ayazma mas-
lağından ikinci maslağa kadar eski birerlik 
250 Ayvalıdere'de Amabud 

Künki 
His ab 
620 
250 

Fı 22 Eski birerlik 
Fı 14 Amabud 

65 Terbi'an Hisab 

Guruş 

13640 
03500 
1 7 140 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

İki üzerine kurşun borı ta 'rniri: 
Tı1len 
Hisab 
320 
088 

Bayram Paşa terazı1sınun ilerü ve girüsinde 
Ferhad Paşa çiftliğinde 

408 
:.20-"'---_Fı 
8 1 60 Guruş 

Ferhad Paşa çiftliği alt başında Ayvalıdere'de Çifte
terazfilar ittisalinden yatakbaşı mesleğinden diğer 
mesleğe kadar iki üstüne kurşun borı tecdidi : 
Tfilen 
Hisab 
228 

Borı 
1 25 Aded 
250 Fı 
3 1250 Guruş 

Merhum ve mağfı1run leh Cerrah Paşa ve Bayram 
[Paşa] hazretlerinün haric-i sı1rda Timurkapu nam 
mahallde menba' dan M ev levihane kapusından cari 
ve66 lağm ve künk suyolları ve katmalarınun tahliye 
ve tecdidi: 
Lağm Künk 
tahliyesi tecdidi 

Tı1len 
His ab 
00450 

00300 

0300 

0000 

0000 

66 "ve" fazladır. 

Tı1len 
His ab 
0000 

0220 

0000 

1 000 

0200 

Cico çiftliği civarında iki aded 
katma lağm 
Ayvalıdere'den Timurkapu ci
varına kadar eski birerlik 
Bekir'ün bağından Çınaraltı'n
dan bostan derı1nına kadar 
lağm 
Şevki Paşa bağından tarla de
rı1nıyla Pavli'nün bestanına 
kadar eski birerlik 
Pavli'nün bağçesinden İlyasza
de mahallesine kadar eski bi
rerlik .___ . '" .ı� 1 
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3500 ı 50 Bayram Paşa'nun Topcılar al
tında lağmınun İlyaszade 
mahallesine eski birerlik 

Tı1len 
His ab 
7250 
2 Fı 
ı4500 Guruş 

Künki 
His ab 
ı 570 
22 Fı 
4540 Guruş 

Bekir'ün bağından Çınaraltı'nda bostan derı1nına va
rınca lağmı çökmiş oldığından cedid taş halis harcla 
derı1nı sıva ve lökün kalaylı üzeri kapak ferşli mün
hedim lağmınun tecdidi: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
200 ı ı ı s  Parmak 

Terbi'an 
His ab 
200 
45 
9000 

Fı 
Guruş 

Cennet-mekan Sultan Ahmed ve Ayasofya-i kebir 
cevarni '-i şerifelerine cari haric-i sı1rda Topcılar kar
yesi tahtında Timurkapu nam mahallde menba 'ından 
Edirnekapusı'ndan can lağm ve künk suyolları ve 
katmalarınun tahliye ve tecdidi: 
Lağm Künk 
tahliyesi tecdidi 

Tı1len 
His ab 
ı 500 

ı 700 
0000 

Tı1len 
His ab 
0500 Rami kışlası ittisalindeki men

ba' mahallinde Am ab u d 
0600 Maltepe civarında Arnabud 
4500 Lağm ağzı maslağından Ama

hud bağına kadar altı parmak 
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0000 1 800 Arnabud bağından Edirneka
pusı'daki kubbeye kadar altı 
parmak 

Tı1len 
His ab 
3200 
2 Fi 
6400 Guruş 

Künki Guruş 
His ab 
1 100 Fi 14  Arnabud 0 15400 
6300 Fi 40 Altı parmak 252000 

267400 

Çayırağzı'nda bir aded ıskarası harab oldığından ce
did taş halis harcia tarafeyni derzli üzeri kapak ferşli 
ıskara tecdidi: 
Tı1len Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
25 4 5 

Terbi'an 
His ab 
500 
25 Fi 
1 2500 Guruş 

Ku b beden Edirnekapusı kal 'asma gelince iki üstüne 
kurşun borılannun ta 'rniri : 
Tı1len 
His ab 
500 
20 Fi 
1 0000 Guruş 

Merhum ve mağfürun leha Mihrimalı Sultan hazret
lerinün Edirnekapusı dahilinde cami ' -i şerif ve hay
rat-ı sairelerine cari haric-i surda Rami çiftliği civa
rında menba'dan Edirnekapusı'ndan cereyan iden su 
lağmı ve künk yollan ve katmalarınun tahliye ve tec
didi: 
Lağm 
tahliyesi 

Künk 
tecdidi 
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Tı1len Tı1len 
His ab His ab 
1 500 340 Rami kışlası önünde altı pul-

luk 
0300 600 Topcılar karyesi ittisalinde iki 

aded katmalara Arnabud 
0000 300 Toşka bağından İmdad masla-

ğına kadar eski birerlik 
0500 530 Baş maslakdan Bodur terazu-

ya kadar eski birerlik 

Tı1len 
His ab 
2300 
2 Fi 
4600 Guruş 

Künki Guruş 
His ab 
600 Fi 14 Arnabud 08400 
830 Fi 22 Eski birerlik 1 8260 
340 Fi 17.5 Altı pulluk 05950 

326 10  

Dört aded terazı1larınun vechinde derıleri dökülmiş 
aldığından halis harcia bi' l-cümle derzlerinün tecdi
di: 
Kıta'at 
Ad ed 
4 

Terbi'an 
His ab 
480 
1 .5 Fi 
720 Guruş 

Devren 
His ab 
12  

Kadden 
His ab 
1 0  

Merhum v e  mağffirun leh Mahmud Paşa-yı Veli ve 
Koca Mustafa Paşa ve Laleli ve Ebussu 'ud Efendi 
h aze ratlarınun cami '-i şerif ve hayrat -ı sairelerine 
cari Bayram Paşa nam malıallden iki koldan Mevle
vihane ve Topkapusı'ndan cari lağm ve künk suyal
ları ve katmalarınun tahliye ve tecdidi : 
Lağm Künk 
tahliyesi tecdidi 
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Tfilen 
His ab 
1 600 
0000 

0500 

1 500 

1200 

0000 

0000 

0000 

0000 

Tfilen 
His ab 
1 500 Rami kışıasında Arnabud 
1 600 Çayırağzı'ndan Çayırağzı Ar

nabud'un kulübesi ittisalinde 
maslağa kadar Paşa, Mahmud 
Paşa 

0800 Koca Mustafa Paşa'nun Bay
ram Paşa'dan kal 'a dinine67 

gelince eski birerlik 
0700 Laleli'nün Topcılar karyesin

deki menba 'ma Arnabud 
0700 Laleli'nün Maltepe civarında 

Arn ab u d 
1 800 UUeli'nün Çayırağzı'nda Çayı

rağzı lağm ağzından Bayram 
Paşa'ya kadar altı parmak 

1 500 Bayram Paşa maslağından Su
lıkule'ye kadar altı parmak 

2000 Timurkapu'dan Mustafa Beğ'
ün bağında lağm ağzına kadar 
eski birerlik, Ebussu 'fid Efen
di 

2800 Abdullah bağında kal 'a dibine 
vannca eski birerlik, 
Ebussu 'fid Efendi 

0500 0000 Mustafa Beğ'ün bağından Ab-
dullah bağına varınca lağm 
tahliyesi, Ebussu 'fid Efendi 

0000 0300 Ana başından tarla başına eski 
birerlik, Ebussu 'fid Efendi 

0000 4000 Kasım Ağa'nun Bayram Paşa'-
dan kal 'a  dibine kadar altı pul
luk 

0400 0000 Timurkapu nam mahallde 
lağm 

0300 0300 Hastahane altında bir aded 
katmaya Arnabud, Saray çeş
meleri 

0000 0500 Davfid Paşa yolından Gümüş-
suyı bağına kadar paşa, Saray 
çeşmeleri 

0000 0200 Timurkapu civarında ana tari-
kına paşa, Saray çeşmeleri 

67 dibine 
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Lağm tahliyesi: 
His ab 
9 100 
2 Fı 
1 8200 Guruş 

Künki 
His ab 
3200 Fı 14  Arnabud 
2300 Fı 27.5 Paşa 
6900 Fı 22 Eski birerlik 
3300 Fı 40 Altı parmak 
4000 Fı ı 7.5 Altı pulluk 

Guruş 

044800 
063250 
1 5 ı 800 
1 32000 
070000 
46 ı 850 

Gümüşsuyı bağından Tekyeci68 civarında Abdullah 
bağına varınca çökmiş ve münhedim lağmlarun nısf 
derece cedid taş ilavesiyle halis harcia derunı sıva ve 
lökün kalay talası üzeri kapak ferşli lağm tecdidi : 
TUlen Arzen Kadden 
Hisab Hisab Hisab 
250 ı ı 1 8  Parmak 

Terbi'an 
Hisab 
250 
45 Fı 
ı ı250 Guruş 

Yekun: 
4697078 Guruş 20 Pare 

Yekun: 
8870252 
=65=5"-'0=2=5 _____ ...:::3'""'"0 Tahliye mesarifinden ma-

9525277 Guruş 
'adasınun hammaliyyesi 

30 Pare 

Tahliyeden ma'ada vukü' bulacak inşaatun mesarifi : 
7205277 Guruş 30 Pare 

Balada beyan olmdığı vechile sarf-ı nazar kılınan 
Bend-i kebir'ün tahliye mesarifi : 
2320000 Guruş 

68 Takyeci 
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Der-sa'adet'ün bi ' l-cümle sularına medar olmak ve 
mevkı 'ce elvirişii ve mevcud ana yollarına katılarak 
cari olması eshel ve mesarifce dahi ehven olacağı 
mülahazasıyla Avas karyesi civarında Cündi dere
sinde Iskara nam mevkı 'a Halkalı suları içün bir 
bendün inşası münasib-i re'y-i ali-i cenab-ı nezaret
penahileri buyurıldığı bend-i mezkurun dahi keşfi bu 
mahallde ayruca kaleme alınrnışdur. 

Mahall-i mezkurdan evvel emrde hafr-ı esas ile ce
did taş ve halis harcia ve som taşdan ıskaralu temel 
ve rıhtımlı üzeri Makrihora taş tomruğından kaba ta
rak tesviyeli timur kined ve zebane ve kurşun ile 
merbut derz mahalleri yedirme ve lökün kalay derzli 
derlin vechi som yüzlemeli ve sedd ü bend divan de
rum cedid taş halis harcia rıhtım ve birilm vechi ke
zalik sorndan tesviyeli yarım arşunda iki sıra kerpiç 
tuğlasından ma'a rıhtım hatıllı ve derz mahalleri A
rab usfili horasan kireç ile tesviyeli derzli eşkal-i 
mezkur üzre iki aded payeli kezalik sorndan üzeri 
döşeme ve korkuluklı ve fazla (?) tuğla derilm som 
kaplamalı lüle mahalli üç arşun arzında ve beş arşun 
kaddinde aydınlıklı sorndan tolos kemerli bend inşa
sı : 
Tfilen Arzen 
Hisab Hisab 
1 20 l l  Tansifen 

Terbi'an 
His ab 
1 9800 
:::::...50"'---____ .Fı 
990000 Guruş 
�09::...,9�0�0�0 ___ Hamrnaliyyesi 
1089000 Guruş 

Kadden 
His ab 
1 5  
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A 
abdest maslakları, 247.Bkz. maslak 
Abdullah Ağa bağı (Topkapı), 238.Bkz. bağ 
Abdullah bağı, 357.Bkz. bağ 
Acıçeşme (Bahçekapı), 85 
Agah Beğ konağı (Beylerbeyi), 258.Bkz. konak 
Agop Kalfa çeşmesi (Üsküdar), 94, 226.Bkz. çeşme 
Ağa cami 'i (Beyoğlu), ı92, 202.Bkz. dimi ' ; - terazilsı, 

ı92.Bkz. terazil 
Ağa harnmaını (Beyoğlu), 202.Bkz. harnınarn 
Ağladere kemeri, 3 ı4, 3 ı5.Bkz. kemer 
Ahmed bağı (Topçular), 322.Bkz. bağ 
Ahmed Beğ konağı (Üsküdar), 45 
Ahmed Çavilş tarlası (Yalova), ı 77.Bkz. tarla 
AHMED Efendi (Süleymaniye bölükbaşısı), 200 
AHMED Efendi, Nikbetzade (?) (İstanbul kadısı), 320 
AHMED Halife (Suyolcu çavuşu), 240 
Ahmed Paşa cami'i (Topkapı), ı 52.Bkz. cami ' ; - şadurvanı, 

ı53.Bkz. şfidurvan 
AHMED Usta (Aksaray suyolcusu), 54, 55, 1 39, 146, ı49, 

ı53, ı67, ı68, 22ı .  234 
AHMED Usta (Hocapaşa suyolcusu), 75, ı 56, ı 57, ı 65 ,  ı 73 ,  

263 
AHMED Usta (Kumkapı Nişancı suyolcusu), ı 57 
AHMED Usta, Hacı (Atik Valide Sultan bölükbaşısı), ı 63, 

ı64 
Ahilrkapu, 205.Bkz. kapu 
Ahilrkapu hıdmeti, ı20.Bkz. hıdmet 
Akçeşme (Alibeyköy), ı96.Bkz. çeşme 
Aksaray, 86, 87 
Aksaray caddesi, 95.Bkz. cadde 
Aksaray hıdmeti, ı ı 9.Bkz. hıdmet 
Aksaray karagolhanesi, 87, 88.Bkz. karagolhane 
Aksaray seblli, 87.Bkz. sebll 
Aksaray suyolcısı, 55, ı 39, ı46, ı49, ı53 ,  ı68, 22 l .Bkz. 

suyo!cı 
ALI Ağa (Taksim bölükbaşısı), ı88, ı 9 ı ,  2 ı8 ,  228, 229 
All Ağa hanesi (Fatih), 279.Bkz. hane 
All Beğ karyesi, ı93.Bkz. karye 
All Beğ tarlası (Topçular), ı49.Bkz. tarla 
All Efendi konağı (İstavroz), 258.Bkz. konak 
ALİ Halife (Suyolcu çavuşu), ı49, ı53 
ALİ Usta (Çırağan suyolcusu), 27 ı ,  272, 274 
ALİ Usta (Hekimoğlu suyolcusu), 9, l l , 55, 67, 68, ı 83 ,  ı 84, 

263, 264, 266, 268, 274 
ALİ Usta (Turunçlu suyolcusu), 223, 239 
Altay (Fatih), 105, ı29, 1 3 ı  

İNDEKS 

Altay cami 'i (Fatih), 7 l .Bkz. cami' 
altı parmak künki, 25, 33, 36, 100, 102, 104, 107, ı09.Bkz. 

künk 
altı pulluk künki, 7, 29, 40, 44, 52, 75, 8 ı ,  89, 1 37, 1 59, 177, 

282, 283, 284.Bkz. künk 
Altunizade bağı (Üsküdar), ı62.Bkz. bağ 
Altunizade çiftliği, 347.Bkz. çiftlik 
Altunizade isma'll Efendi bağı (Üsküdar), 163 .Bkz. bağ 
ana !ağın, ı 72 
Anadolıkavağı karyesi, 2 ı l .Bkz. karye 
Arab kapusı (Samatya), ı97.Bkz. kapu 
Araba meydanı (Beylerbeyi), 23 ı ,  257, 258.Bkz. meydan 
Arahacılar (Bahçekapı), 85 
Arahacılar çeşmesi (Ahırkapı), ı 20.Bkz. çeşme 
Arabağlı bağı (Üsküdar), 30.Bkz. bağ 
Arabzade çiftliği (Topkapı), 350.Bkz. çiftlik 
Armudlı !ağını, 336.Bkz. !ağın 
Armudlıbağçe (Yalova), 178.Bkz. bağçe; - terazilsı, 

ı79.Bkz. terazil 
Arnabud bağı (Bayrampaşa), 340.Bkz. bağ 
Arnabud bağı (Topçular), 348, 355.Bkz. bağ 
Arnabud İsma'll Ağa hanesi (Yalova), ı 80.Bkz. hane 
Arnabud künki, ı O, l l , 25, 3 ı, 43, l l  2, 206, 208, 2 ı  5, 220, 

22ı , 226, 23 1 , 233, 263, 264, 265, 266, 267, 282, 283, 284, 
287.Bkz. künk 

Arpa emini Mehmed Efendi çeşmesi (Eyüp), 217.Bkz. çeşme 
Arslan Ağa suyı, 275.Bkz. su 
Arslan ağzı terazilsı (Beyoğlu), ı92.Bkz. terazil 
Asakapusı ıskarası, 322, 332.Bkz. ıskara 
Aşağıana hıdmeti, ı 2 l .Bkz. hıdmet 
Atik All Paşa cami 'i (Çemberlitaş), 67, 95, ı ı4, 280.Bkz. 

cami' 
Atik Ali Paşa katması, ı ı 2, ı ı 3, 340.Bkz. katma 
Atik Ali Paşa suyolcısı, ı ı 5 .Bkz. suyolcı 
Atik All Paşa terazilsı (Beyazıt), 174, 28 l .Bkz. terazil 
Atik Valide Sultan bölükbaşısı, ı 64.Bkz. bölükbaşı 
Atik Valide Sultan suyolcısı, ı63 .Bkz. suyolcı 
Atik Valide Sultan suyolları (Üsküdar), 28.Bkz. suyolı 
Atik Valide tarikı (Üsküdar), 5 l .Bkz. tank 
Atpazarı kemeri (Fatih), 102, ı 10, 1 30, 1 32, 133, 1 34, 135, 

ı 36.Bkz. kemer 
Atpazarı kubbesi (Fatih), ı02, 1 07.Bkz. kubbe 
Atpazarı yatakları, 203 
attar dükkanı (Kabasakal), 206.Bkz. dükkan 
Attar Toros zokağı (Süt! üce), 10.Bkz. zokak 
Avas karyesi, 204, 292, 336, 338, 339, 342, 343, 359.Bkz. 

karye 
Avas köyi caddesi, 268.Bkz. cadde 
Avretpazarı, 222.Bkz. bazar 
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Ayapa karyesi, ı ı2, 204, 338, 340.Bkz. karye 
Ayasofya, 83, 87 
Ayasofya diddesi, 95.Bkz. ciidde 
Ayasofya !ağını, 2ı 7.Bkz. !ağın 
Ayasofya taksimi, 82, 83, ı 2 l .Bkz. taksim 
Ayasofya-i kebir cami 'i , 22, 86, ı 38, ı 39, ı69.Bkz. cami ' 
Ayasofya-i kebir ıneydanı, 87.Bkz. meydan 
Ayasofya-i kebir silkı, 2 l .Bkz. silk 
Ayasofya-i kebir suyolı, 22, ı39, 169, 354.Bkz. suyolı 
ayazına: Yağlıkcı -sı (Küçük Çaınlıca), 9 1 ,  92 
Ayazına, 347 
Ayazma (Vaniköy), 1 3  
Ayazına caıni'i (Üsküdar), 47.Bkz. cami ' ; - suyolı, 42, 

47.Bkz. suyolı 
A YIŞE Sultan, 328 
Ayişe Sultan katınası, 328.Bkz. katına 
Ayişe Sultan kolı, 336.Bkz. kol 
Ayvad bendi (III. Mustafa, ı765), ı 7 1 ,  172, 292, 304 
Ayvad ıskarası, 306.Bkz. ıskara 
Ayvad kemeri, 306.Bkz. kemer 
Ayvalıdere, 268, 349, 350, 352, 353.Bkz. dere 
Ayvalıdere (Üsküdar), 50.Bkz. dere 
Ayvalıdere zokağı (Üsküdar), 45.Bkz. zokak 
Ayvansaray hıdıneti, 1 18 .Bkz. hıdınet 
Ayvansaray suyolcısı, ı ı, 1 62.Bkz. suyolcı 
Azablar hıdıneti, ı ı9.Bkz. hıdınet 
Azablar suyolcısı, 58, 69, 162, 263.Bkz. suyolcı 
Aziz Efendi katınaları (Üsküdar), 3 1 .Bkz. katına 
Aziz Mahmud Efendi dergahı su yolları (Üsküdar), 43.Bkz. 

suyolı 

B 
Baba Haydar mahallesi (Eyüp), 2 16.Bkz. mahalle 
Babadağı zokağı (Üsküdar), 40, 43, 45.Bkz. zokak 
Bab-ı ali, 83, 1 15, 1 53 ,  1 67, 205, 225 
Bab-ı seraskeri (Beyazıt), 1 1 5, 1 26, 1 53, 1 67, 205, 225, 230 
baca, 9, 29, 90, 1 10, 1 85, 291 , 295, 3 12, 327, 33 1 , 341 ; -

küşiidı, 5, 6, 14, 25, 175, 1 76, 263 
Baca çayırı, 333.Bkz. çayır 
bağ: Abdullah Ağa -ı (Topkapı), 238; Abdullah -ı, 357; 

Ahmed -ı (Topçular), 322; Altuniziide -ı (Üsküdar), 
1 62; Altunizade İsına'il Efendi -ı (Üsküdar), 1 63 ;  
Araboğlı -ı  (Üsküdar), 30; Arnabud -ı  (Bayrampaşa), 
340; Arnabud -ı (Topçular), 348, 355; Bekir Ağa -i 
(Güınüşsuyı), 270; Bekir'ün -ı (Topkapı), 350, 353; 
Boyacı -ı, 336, 338, 341 ,  342; Cevahirci istepan Ağa -ı 
(Sarıyer), 1 88; Çalıoğlı -ı (Üsküdar), 29; Çerkes isma'il 
Beğ -ı (Küçük Çaınlıca), 92; Çıfıt Yani -ı, 342; 
Çobanağlı -ı (Sarıyer), 1 89; Diınitraki -ı, 32 1 ;  Edheın 
Paşa -ı (Üsküdar), 50; Göçerağlı -ı (Üsküdar), 37; 
Güınüşsuyı -ı (Topkapı), 350, 358; Hacı Derviş -ı 
(Topkapı), 35 1 ;  Hacı İzzet Ağa -ı (Üsküdar), 50; Hacı 
Ömer Beğ -ı (Küçük Çaınlıca), 92; Hacı Veli Ağa -ı 
(Karta!), 283; Hasan Ağa -ı (Karta!) ,  284; Hasan Ağa -ı 
(Topkapı), 1 50; Hüseyin Beğ -ı (Üsküdar), 50; İsına'il 
Beğ -ı (Küçük Çaınlıca), 9 1 ;  Korlı -ı (Küçük Çamlıca), 
92; Libiide -ı (Küçük Çamlıca), 92; Mehıned Ağa -ı 
(Küçük Çaınlıca), 9 1 ;  Mısır ınollası -ı (Küçük Çamlıca), 
92; Mısırlı İsına'il Paşa -ı (Beylerbeyi), 234; MirahOr 
Halil Ağa -ı (Karta!), 283; Murteza -ı (Topkapı), 1 50; 
Mustafa Ağa -ı (Üsküdar), 2; Mustafa Beğ -i (Topkapı), 

İNDEKS 

238, 270, 357; Mustafa Paşa -ı (Vaniköy), 1 3 ;  
Nakkaşbaşı -ı  (Beylerbeyi), 236; Osman Beğ -ı  (Küçük 
Çaınlıca), 9 1 ;  Ömer Beğ -ı (Küçük Çamlıca), 92; Serrac 
-ı (Üsküdar), 33; Şa'ban Ağa -ı (Kağıthane), 142, 158; 
Şevket Beğ -ı (Küçük Çamlıca), 92; Şevki Paşa -ı 
(Topkapı), 347, 353; Tekkecinün -ı (Üsküdar), 36; 
Tercemarı Beğ -ı (Bağlarbaşı), 2 12; Topalun -ı 
(Üsküdar), 29; Tosunun -ı (Topkapı), 349; Toşka -ı, 
356; Valide -ı (Üsküdar), 27; Yağcı Ali -ı (Topçular), 
322; Yanko -ı, 338, 339, 341 ,  342 

bağçe: Armudlı- (Yalova), 178; Fatıma Sultan -i 
(Rumelihisarı), 289; Hasan Efendi -i (Beylerbeyi), 235; 
Millet -i (Kağıthane), 58; Nikos -i, 1 85 ;  Pavli -i, 353; 
Süleyman Paşa -i (Üsküdar), 2 19; Şevki Paşa -i 
(Topkapı), 239, 349; Tamcit Osman Ağa -i (Beylerbeyi), 
235; Tosunağlı -i, 27 1 ;  Yilsuf İzzeddin Efendi -i 
(Fındıklı), 240 

Bağçe karyesi, 20.Bkz. karye 
Bağçekapusı, 84, 85.Bkz. kapu 
Bağçeli hammam (Beyoğlu), 202.Bkz. hammam 
Bağlarbaşı (Cebeci), 265 
Bağlarbaşı (Üsküdar), 39, 48, 73, 2 12, 226 
Bağlarbaşı mesleği, 1 ı 2.Bkz. meslek 
Bahariyye (Eyüp), 260 
Bahr-ı siyah boğazı, 159 
Bahriyye hastahanesi (Kasımpaşa), 249.Bkz. hastahane 
Bakiziide katması, 267.Bkz. katma 
Bakizade maslağı, 349.Bkz. maslak 
bakkal dükkanı (Karagümrük), 109, 129, 1 30, 1 3 1 ,  ı 36, 

146.Bkz. dükkan 
Bakraçdere, 306.Bkz. dere 
Balahan deresi (Bahçeköy), 20.Bkz. dere; - katması, 20.Bkz. 

katma 
Balcı lağmı (Samatya), 197.Bkz. !ağın 
Balıklıhavz, 3 1 7  .Bkz. havz 
Bali Paşa suyolcısı, 240, 247, 248.Bkz. suyolcı 
B allıdere (Karta!), 282 
Ballıkaya (Yalova), 1 77 
Bargirciıer (Bahçekapı), 84 
Baş meslek, 52, 122, ı 73.Bkz. meslek 
Başhavz, ı 7 ı ,  3 ı2.Bkz. havz 
Başlı su, ı 2 l .Bkz. su 
Battalçeşme, 337.Bkz. çeşme 
Bayezid, 125 
Bayezid bölükbaşısı, 23 l .Bkz. bölükbaşı 
Bayezid mesıeği, 63.Bkz. meslek 
Bayezid meydanı, 67, 1 74, 280.Bkz. meydan 
Bayezid suyolcısı, 2 1 l .Bkz. suyolcı 
Bayezid suyolları, 72, 1 39, 155.Bkz. suyolı 
Bayezid terazilsı, 67.Bkz. terazil 
bayır: Kavak -ı (Üsküdar), 34, 90; Kızıl-, 328, 342; Oluklı 

-, 322 
Bayram Paşa, 75, ı 85, 323, 356, 357; - caddesi, 75, 

8 ı .Bkz. ciidde 
Bayram Paşa maslağı, 357.Bkz. maslak 
Bayram Paşa terazilsı, 353.Bkz. terazil 
bazar: Avret-ı, 222; Esb-ı (Fatih), ı69; Lağmcılar -ı 

(Fatih), 1 06, 1 29, 1 3 ı ;  Salı -ı (Fındıklı), 256 
Beğlerbeği, 23 1 ,  257 
Beğlerbeği hammamı, 257.Bkz. hammam 
Beğlerbeği sarayı, 1 98, 234.Bkz. saray 
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Beğlik Halkalı suyolı, ıo8, l l  ı, 1 15, ı25, 1 39, ı67.Bkz. 
suyolı 

Beğlik suyolcısı, ı97, 200, 205, 209, 2 10, 2 17, 234, 248.Bkz. 
suyolcı 

Beğlik tarla (Küçük Çamlıca), 92.Bkz. tarla 
Beğlik tarla (Rumelihisarı), 287.Bkz. tarla 
Beğoğlı, 96, ı9ı 
Bekir Ağa bağı (Gümüşsuyı), 270.Bkz. bağ 
Bekir Paşa vakfı, 2ı6.Bkz. vakf 
Bekir'ün bağı (Topkapı), 350, 353.Bkz. bağ 
Belgrad karyesi, 29ı ,  292, 295.Bkz. karye 
bend, ı 9; Ayvad -i (III. Mustafa, ı 765), ı 7 ı ,  ı72, 292, 304; 

Büyük - (III. Ahmed, 1724 ), 172; Der-sa 'adet -i, 20, 
ı 70, ı 72; --i cedid (II. Mahmud, ı839), 20, 62; --i kebir 
(III. Ahmed, ı724), 292, 293; - havzı, 295.Bkz. havz; 
Kirazlı - (Il. Mahmud, 1 8 1 8), 292, 296; Tophane -i, 20; 
Topuzlı -i (1. Mahmud, ı750), 292 

Benlizilde Ahmed Raşid Efendi katması (Rumelihisarı), 
288.Bkz. katma 

Beşiktaş, 96, ı 65 
Beşiktaş suyolcısı, 209, 2 10.Bkz. suyolcı 
Binbaşı hanesi, 272.Bkz. hane 
birerlik künki, 24, 50, ı57, 265 
Bodur terazu (Fatih), ı ı ı, ı 85, 347, 356.Bkz. terazu 
Bodur terazCi (Üsküdar), 44.Bkz. terazCi 
Boğaziçi, 22, 55, 96 
borı: Frenk -sı, 56, 58, 73, ı56, ı65, ı76, ı90, ı99, 206, 2 13, 

2 ı5, 2 19, 220, 223, 226, 227, 228, 230, 233, 236, 237, 244, 
249, 255, 257, 259; İngiliz -sı, ı o; kurşun -, 10, ı5 ,  ı6, 
56, 58, 6 ı , 63, 67, 68, 69, 72, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 
98, 100, 10ı ,  102, ıo4, ıo5, ıo7, 1 10, ı ı4, ı ı5, ı ı6, l l  7, 
ı26, ı27, 1 33, 1 36, ı40, ı4ı ,  ı42, ı43, ı45, ı46, ı47, ı 5 ı ,  
ı52, ı56, ı58, ı6 ı ,  ı64, ı65, ı 68, ı70, ı73, ı 83, ı 85, ı90, 
ı92, 199, 204, 206, 209, 21 ı , 2ı3 , 2ı5 , 2 ı7, 223, 229, 230, 
24ı , 243, 245, 246, 248, 249, 252, 254, 26ı , 262, 280, 289, 
342, 346, 353, 355; timur -, 7 ı, ı 1 5  

Bosnevi Mehmed Efendi çeşmesi (Beyoğlu), 202.Bkz. çeşme 
bostan: Lökünciler -ı (Edirnekapı), 1 00, 104, 1 29, ı 3 1 ,  ı33; 

Tavukcıoğlı -ı (Bayrampaşa), 75 
Bostan terazCisı (Fatih), 10 1 ,  1 34, 273.Bkz. teriizCi 
Boyacı bağı, 336, 338, 341 ,  342.Bkz. bağ 
Bozdoğan kemeri (Fatih), 7 1 ,  72, 102, 107, 1 ı o, ı30, ı 3 ı ,  

1 32, ı33, ı34, ı36, 1 37, ı39, 1 54, ı73, 279, 280.Bkz. 
kemer 

bölükbaşı: Atik Valide Sultan -sı, 164; Bayezid -sı, 23 1 ;  
EyyCib -sı, ı56, ı57; Laleli -sı, 75, ı87, 23 ı ,  240, 247, 
282; Osmaniyye -sı, 57; Selimiyye -sı, 2 12; Sultan 
Ahmed -sı, ı7;  Süleymaniyye -sı, 200; Taksim -sı, 70, 
ı 88, 2 ı8, 228 

Burgos ıskarası, 17 ! .Bkz. ıskara 
Burgos karyesi, 170, 1 7  ı ,  ı 72.Bkz. karye 
Büyük Çamlıca, 2 12  
Büyükbend (lll. Ahmed, ı 724), ı 72.Bkz. bend, ayrıca bkz. 

bend:--i kebir 

c 
Cabi Kadri Efendi hanesi (Fındıklı), 256.Bkz. hane 
cadde: Aksaray -si, 95; Avas köyi -si, 268; Ayasofya -si, 

95; Bayram Paşa -si, 75, 8 1 ;  Çamlıca -si, 258; 
Çınarlıhan -si, 335; Davfid Paşa -si, 349; 
Edirnekapusı -si, 337; Hamidiyye -si, 95; Kadi bayıla 
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-si, 329; Karagümrük -si, ı29; Karaman -si (Fatih), 
72; Ma'cfincı -si (Haseki), 79; Maltepe hastahanesi 
-si, 347; Maltepe -si, ı50; Mi'mar -si (Haseki), 79; 
Odabaşı -si (Haseki), 79; Sulıkulle -si (Edirnekapı), 
ı 3 1 ,  ı34; Topkapu -si, 76; Yeniçeşme -si, lO ı 

cami ' :  Ağa -i (Beyoğlu), ı92, 202; Ahmed Paşa -i 
(Topkapı), 1 52; Altay -i (Fatih), 7 ı ;  Atik Ali Paşa -i 
(Çemberlitaş), 67, 95, ı 14, 280; Ayasafya-i kebir -i, 22, 
86, 1 38, 1 39, 1 69; Ayazma -i (Üsküdar), 47; Cığalzade 
Rüstem Paşa -sı (Yalova), ın; Cihangir -i, 20ı ;  Çinili 
-i (Üsküdar), 44, 89; el-Hiicc Evhadüddin -i (Yedikule), 
2 ı4; EyyCib -i, ı 9, 2ı6, 260; Gazi Ahmed Paşa -i 
(Topkapı), ı46, ı49; Halıcı Hasan -i (Beyazıt), ı 73; 
Hırka-i şerif -i, ı 85 ;  Hidayet -i (Bahçekapı), 85; --i 
kebir, 146; Karaköy -i, 84; Kaysuni -i (Sütlüce), l l ;  
Kılıç Ali Paşa -i (Tophane), 240; Köprili Mehmed Paşa 
-i (Çemberlitaş), 67; Laleli -sı, ı 84, 356; Mahmud Paşa 
-sı, 1 84; Mihrimalı Sultan -sı (Edirnekapı), 355; 
Mihrişah Viiiide Sultan -i, 6 ı ;  Selimiyye -i (Üsküdar), 
39, 49; Sormagir -i (Cihangir), 20ı ;  Sultan Abdülhamid 
-i (Beylerbeyi), 258; Sultan Ahmed -i, 22, ı38, ı39, 
ı69; Sultan Bayezid -i, ı9, 67, 7 ı ,  98, ı ı6, 126, ı38, 
ı54, 230; Sultan Mustafii -i (Üsküdar), 2ı8; Sultan 
Süleyman -i, ı38, ı54, 260; Süleymaniyye -i, 103, ı99, 
2 10; Yani karyesi -i, ı2; Vezlr -i (Hocapaşa), 85; 
Yeni-, 85 

Cami'-i kebir, ı46.Bkz. cami' 
Canbaziyye mahallesi (Avretpazarı), 222.Bkz. mahalle 
Cankurtaran karagolhanesi, 206.Bkz. karagolhane 
Cankurtaran mahallesi (Ahırkapı), 205.Bkz. mahalle, ayrıca 

bkz. Seyyid Hasan mahallesi 
Cebeci karyesi, 29ı ,  320, 335.Bkz. karye 
Cebehaneci karyesi, 2 ı 7 .Bkz. Cebeci karyesi 
Cellad çeşmesi (Aksaray), 166.Bkz. çeşme; - terazCisı, 

ı 66.Bkz. terazu 
Cendere boğazı (Kağıthane), ı2 ı ,  ı23 
Cenevizlüler, 29ı ,  3 1 6  
Cevahirci istepan Ağa bağı (Sarıyer), 1 88.Bkz. bağ 
Cevrl Usta vakfı (Üsküdar), 259.Bkz. vakf 
Cezayirli Hasan Paşa çeşmesi (Kasımpaşa), 248.Bkz. çeşme 
Cezayirli Hasan Paşa çeşmesi (Sarıyer), 1 87.Bkz. çeşme 
Cığalzade Rüstem Paşa cami 'i (Yalova), 177.Bkz. cami' 
Cico çiftliği, ı ı3, 263, 268, 322, 336, 347, 348, 349, 353.Bkz. 

çiftlik 
Cico karyesi, 339.Bkz. karye 
Cico kubbesi, 336.Bkz. kubbe 
Cihangir cami'i, 20l .Bkz. cami' 
Cihangir çeşmesi (Tophane), 227 .Bkz. çeşme 
Cimri deresi, l l  ı, ı 1 2.Bkz. dere 
Cisr-i cedid, 85 
Cüce çeşmesi zokağı (Fatih), 13 ı .Bkz. zokak 
Cündi deresi (Avasköy), 292, 325, 359.Bkz. dere 

ç 
Çağlarmeslek, 268.Bkz. meslek 
Çağlayan (Kağıthane), 58, ı42 
Çakal dağı (Üsküdar), 1 ,  3, 4.Bkz. dağ 
Çakaldere (Riva), ı59.Bkz. dere 
Çalıkoğlı tarlası (Küçük Çamlıca), 89.Bkz. tarla 
Çalılı meslek, 268.Bkz. meslek 
Çalıağlı bağı (Üsküdar), 29.Bkz. bağ 
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Çamlıca, 36; - caddesi, 258.Bkz. cftdde 
Çamlıca-i keblr, ı 
Çamurlıhan, 325.Bkz. han 
Çapa mesleği, 273.Bkz. meslek 
çarşu: Malta -ı (Fatih), 7 ı ;  Tiryaki -ı (Süleymaniye), ı99 
Çatal katma, 326.Bkz. katma 
Çatalmeslek (Üsküdar), ı, 5, 6.Bkz. meslek 
Çavuş terazusı (Fatih), 273.Bkz. terazu 
Çavuşbaşı seddi, 3 ı4.Bkz. sedd 
Çavuş-ı rah-ı abi, 234, 240, 247, 248, 25 l .Bkz. Suyolcı çavuşu 
çayır: Baca -ı, 333; Geyik -ı, 2ı 7; Kızlarağası -ı 

(Kağıthane), ı4ı ,  ı57; Paşa -ı, 32ı ;  Söğütli- (Üsküdar), 
24 

Çayır mesleği, ı ı 2.Bkz. meslek 
Çayırağzı (Topçular), 153, 323, 355, 357; - maslağı, 337, 

340, 348.Bkz. maslak 
Çayırbaşı (Timurkapu), 347 
Çayırbaşı (Üsküdar), s ı ,  73 
Çenberli dikilitaş, 67 
Çerkes İsma'il Beğ bağı (Küçük Çamlıca), 92.Bkz. bağ 
çeşme, 53, 255; Agop Kalfa -si (Üsküdar), 94, 226; Ak-

(Alibeyköy), ı 96; Arahacılar -si (Ahırkapı), ı20; Arpa 
emini Mehmed Efendi -si (Eyüp), 2ı7 ;  Battal-, 337; 
Bosnevi Mehmed Efendi -si (Beyoğlu), 202; Cellfid -si 
(Aksaray), ı66; Cezayirli Hasan Paşa -si (Kasımpaşa), 
248; Cezayirli Hasan Paşa -si (Sarıyer), ı87; Cihangir 
-si (Tophane), 227; Çınar -si, ı 85 ;  Çukur- (Fatih), 
ı20, ı48; Düpük (?)- (Yalova), ı 8 ı ;  Flruz Ağa -si 
(Tophane), 227; Hacce Arife Hatun -si (Avretpazarı), 
223; Hacı Beşir Ağa -si (Fındıklı), 256; Ham Efendi -si 
(Üsküdar), 93; Haseki Sultan -si (Karta!) ,  282; Hırka-i 
şerif -si, ı 85 ;  Horhor -si, 53; Hulusi Ahmed Paşa -leri 
(Alibeyköy), ı93; İbrahim Paşa -si (Sütlüce), 8; İbrahim 
Paşa -si (Üsküdar), 23, 1 62; İbrahim Sarim Paşa -si 
(Ekşikaradut), 48; Kalender -si (Haseki), 80; Karaca 
Ahmed -si (Üsküdar), 2 19; Karadut -si (Tophane), 227; 
Kızlarağası -si (Üsküdar), 26; Mihrişah Valide Sultan 
-si (Beşiktaş), ı65; Musfihib Mehmed Ağa -si 
(Fındıklı), 256; Mustafa Ağa -si (Fındıklı), 256; 
Narlıkapu -si (Yedikule), 22 1 ;  Nevbahar -si (Haseki), 
8 ı ;  Ömer Ağa -si (Fındıklı), 256; Ruznamçeci İbrahim 
Efendi -si (Kasımpaşa), 25 1 ;  Saka -si, ı 19; Sakabaşı 
-si (Tophane), 228; Sakalar -si, 82; Salkımsöğüt -si 
(Ayasofya), 83; Sekbanbaşı Kasım Ağa -si (Haseki), 75; 
Soğuk-, 83; Sultan Abdülhamld -si (Beylerbeyi), 23 1 ;  
Sultan Süleyman -leri (Rumelihisarı), 286; Sultan 
Süleyman -si (Langa), 1 66; Üçünci Sertirfiz -si 
(Fındıklı), 256; Valide -si, 176; Yeni- (Fatih), 1 0 1 ,  1 34 

Çıfıt Burgos karyesi, 350.Bkz. karye 
Çıfıt Burgos menba'ı, 350.Bkz. menba' 
Çıfıt Yani bağı, 342.Bkz. bağ 
Çınar çeşmesi, ı 85.Bkz. çeşme; - terazusı, ı 85 .Bkz. terazu 
Çınaraltı (Topkapı), 353 
Çınardibi mesleği, 321 .Bkz. meslek 
Çınarlı katma, ı ı2.Bkz. katma 
Çınarlı kol geçid !ağını, 327.Bkz. !ağın 
Çınarlı kolı, 325, 327, 337.Bkz. kol 
Çınarlı mesleği, 320.Bkz. meslek 
Çınarlıhan, 326, 335, 34 l .Bkz. han 
Çınarlıhan caddesi, 335.Bkz. cfidde 
Çınarlımeslek, 32 l .Bkz. meslek 
Çırağan, 96 

Çiftehavz, 295.Bkz. havz 
Çiftekemer, 3 ı6.Bkz. kemer 
Çiftemeslek, l l l .Bkz. meslek 
ÇifteterazUlar, 353.Bkz. terazu 

İNDEKS 

çiftlik: Altunizade -i, 347; Arabzade -i (Topkapı), 350; 
Cico -i, 1 1 3, 263, 268, 322, 336, 347, 348, 349, 353; 
Ferhad Paşa -i, ı 83, 1 84, 350, 352, 353; Haslb Paşa -i 
(Üsküdar), ı ,  5; Kaşıkcı -i, 350; Kör -, 336; Levend -i, 
287, 289; Metris -i, 325; Midhat Paşa -i, 270; Raml -i, 
125 ,  355; Safranlar (?) -i (Yalova), 177 

Çilingir hanesi (Eyüp), 260.Bkz. hane 
Çinili cami'i (Üsküdar), 44, 89.Bkz. cami ' ; - suyolı, 48, 

92.Bkz. suyolı; - şfidurvanı, 89.Bkz. şadurvan 
Çoban köprisi (Rumelihisarı), 288, 289.Bkz. köpri 
Çobanağlı bağı (Sarıyer), 1 89.Bkz. bağ 
Çörekci kapusı (Fatih), ıoı .  1 10, ı33, 134.Bkz. kapu 
Çukur ipekci zokağı (Fatih), 1 34, 135.Bkz. zokak 
Çukurcum'a (Galatasaray), 20 ı 
Çukurçeşme (Fatih), ı20. 148; - hıdmeti, 120.Bkz. hıdmet; 

- terazusı, 1 85 .Bkz. terazQ 
Çukurhan, 322.Bkz. han 

D 
dağ: Çakal -ı (Üsküdar), ı ,  3, 4 
Dahiliyye nezareti, 37.Bkz. nezaret 
daire: Zabtiyye -si, 209; Zabtiyye -si (Üsküdar), 220 
Daltaban yokuşı (Kumkapı), ı 56.Bkz. yokuş 
Dar-ı şura-yı askeri, 203 
DavQd Paşa caddesi, 349.Bkz. cadde 
Davud Paşa kışlası, ı25 .Bkz. kışla; - suyolı, 269 
DavQd Paşa suyolı, 357.Bkz. suyolı 
defter: keşf-i evvel -i, ı ,  9, 67, 69, 75, 95, 97, 98, 104, l l  ı, 

1 29, ı46, 149, ıs6, ı59, 1 62, ı65 ,  1 66, ı73, 177, ı85, 1 88, 
ı92, ı93, 205, 207, 209, 213 , 2 ı4, 2 1 8, 23 1 , 234, 260, 286 

Defterhane (Beyazıt), 225 
Değirmen zokağı (Fatih), ıoı .  1 34.Bkz. zokak 
dere: Ayvalı-, 268, 349, 350, 352, 353; Ayvalı- (Üsküdar), 

SO; Bakraç-, 306; Balaban deresi -si (Bahçeköy), 20; 
Ballı- (Karta!), 282; Cimri -si, l l l , ı 12; Cündl -si 
(Avasköy), 292, 325, 359; Çakaldere - (Riva), 1 59; 
Emirler -si, 32ı ,  323, 335, 337, 347; Fethiyye -si, 336, 
339, 340; Giçe-si (Küçükköy), ı 72; İstavroz -si, 23 ı ;  
Karta! -si, 339, 340; Koyun -si, 3 2 1 ,  337, 338; Kurt 
-si, 320; Nahlbend -si (Kağıthane), 143; Orta-, 306; 
Panayırcı çiftliği -si (Üsküdar), 26; Taykar çeşmesi -si 
(Üsküdar), 92; Yalnızselvi -si (Üsküdar), 30 

dergah: el-Hacc Evhadüddln -ı (Yedikule), 2 14; Keşfi (?) 
Ca'fer -ı (Fındıklı), 256; Sellmiyye -ı (Üsküdar), 73, 
2ı2; Şeyhülislam Mustafa Efendi -ı (Eyüp), 2 ı6  

Der -sa' adet, 96 
Der-sa 'adet bendleri, 20, ı70, ı 72.Bkz. ben d 
Deveci maslağı, 336.Bkz. maslak, ayrıca bkz. Deveci mesleği 
Deveci mesleği, ı70.Bkz. meslek 
Develiağlı kemeri, 299.Bkz. kemer 
Dikilitaş katması, 32 l .Bkz. katma 
Dimitraki bağı, 321 .Bkz. bağ 
DİMİTRİ Usta (Tophanelioğlı suyolcusu), 234 
Dlvanyolı, 86, 88 
Divitciler mesleği (Üsküdar), 46.Bkz. meslek 
Dizdariyye hıdmeti, ı20.Bkz. hıdmet 
dağramacı dükkanı (Tophane), 228.Bkz. dükkan 
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dükkan: attfır -ı (Kabasakal), 206; bakkal -ı (Karagümrük), 
109, 129, 1 30, 1 3 1 ,  1 36, 146; dağramacı -ı (Tophane), 
228; hallilc -ı (Üsküdar), 220; kahve -ı (Hocapaşa), 85; 
kahve -ı (Karagümrük), 1 29, 1 30; kahve -ı (Malta), 7 1 ;  
kahve -ı (Salkımsöğüt), 84; kalaycı -ı (Bayrampaşa), 
8 1 ;  kassab -ı (Topkapı) , 152; sebzeviiıcı -ı (Ayasofya), 
87 

Dülbendci Hüsameddi'n mahallesi (Kumkapı), 1 55 .Bkz. 
mahalle 

Düpükçeşme (?) (Yalova), 1 8 l .Bkz. çeşme 

E 
Ebezade İlyas Beğ konağı (Fındıklı), 256.Bkz. konak 
EBUSSU'ÜD Efendi, 356 
Ebussu 'ud suyolları, 237.Bkz. suyolı 
Edhem Paşa bağı (Üsküdar), 50.Bkz. bağ 
Edirnekapusı, 99, 104, 109, l l l ,  1 26, 1 29, 1 32, 135, 1 39, 

169, 1 85 ,  346, 352, 354, 355; - diddesi, 337.Bkz. cadde; 
- kal'ası, 355.Bkz. kal 'a; - mesleği, 99.Bkz. meslek 

Eğrikapu, 1 19, 3 1 9.Bkz. kapu; - taksimi, 1 18 
Ekşikara hıdmeti, 120.Bkz. hıdmet 
Ekşikaradut, 48 
Elbise an barı (Beyazıt), 205, 225 
el-Hacc Evhadüddi'n cami'i (Yedikule), 2 14.Bkz. cami' 
el-Hacc Evhadüddi'n dergahı (Yedikule), 214.Bkz. dergah 
el-Hacc Mehmed Efendi vakfı, 1 55.Bkz. vakf 
emin: Matbalı-ı amire -i, 93 
Emir Buhar! maslağı, 347.Bkz. maslak 
Emir Buhar! tekyesi, 347.Bkz. tekye 
Emirler deresi, 32 1 ,  323, 335, 337, 347.Bkz. dere 
emlak-ı hümayun, 50 
Ermeni' maşatlığı (Sütlüce), 9.Bkz. mezarlık 
Ermeni' mezarlığı (Bayrampaşa), 323, 337, 340.Bkz. mezarlık 
Ermeni' mezarlığı (Üsküdar), 73.Bkz. mezarlık 
Esbbazarı (Fatih), 1 69.Bkz. hazar; - kemeri, 7 1 ,  72, 1 16, 

125, 138, 1 39, 168.Bkz. kemer; - meydanı, 1 64.Bkz. 
meydan 

Esi'rci hanesi (Fatih), 1 85 .Bkz. hane 
Eski All Paşa terazusı (Fatih), 1 86.Bkz. terazu 
Eskikotra (Alibeyköy), 195 
Eviçi terazusı (Fatih), 1 86.Bkz. terazu 
evklif: Sultan Mahmud Han-ı Sani -ı, 201 
Evkaf-ı hümayun hazinesi, 12, 2 1 ,  22, 38, 6 1 ,  94, 140, 149, 

202, 2 1 1 ,  2 12, 213 ,  277.Bkz. hazi'ne 
Evkaf-ı hümayun mektubcısı, 258.Bkz. mektubcı 
Eyyub, 1 82 
Eyyub bölükbaşısı, 1 56, 1 57 .Bkz. bölükbaşı 
Eyyub cami 'i, 19, 2 16, 260.Bkz. cami ' 
Eyyub hıdmeti, 1 1 8.Bkz. hıdmet 

F 
FATIMA Sultan, 287 
Fatıma Sultan bağçesi (Rumelihisarı), 289.Bkz. bağçe 
Fatıma Sultan tarlası (Rumelihisarı), 287.Bkz. tarla 
Fatih, 106, 1 29 
Fatih imareti, 106, 1 29.Bkz. imaret 
Fatih karagolhanesi, 1 05 ,  1 29, 1 30.Bkz. karagolhane 
Fatih meydanı, 105, 1 29, 1 3 l .Bkz. meydan 
Fatih Sultan Mehmed suyolı, 22, 1 37, 1 39, 169, 348.Bkz. 

suyolı 

Fazı! Mustafa Paşa köşki (Bağlarbaşı), 2 12.Bkz. köşk 
Fenayi Dede terazusı (Çapa), 273.Bkz. terazu 
Fenayi mahallesi (Haseki), 80.Bkz. mahalle 
Ferhad Paşa çiftliği, 1 83 ,  1 84, 350, 352, 353.Bkz. çiftlik 
Fethiyye deresi, 336, 339, 340.Bkz. dere 
Feyzl Beğ konağı (Çamlıca), 258.Bkz. konak 
Feyz! Efendi hiinesi, 65.Bkz. hane 
Feyziyye kalması, 329, 336.Bkz. katma 
Feyziyye maslağı, 328, 329.Bkz. maslak 
Fındıklı, 255 
Fındıklı hammamı, 256.Bkz. harnınarn 
Fındıklı karagolhanesi, 256.Bkz. karagolhane 
Fındıklı suyolcısı, 257.Bkz. suyolcı 
Fındıklı terazusı, 242.Bkz. terazu 
Fıstıklı (Beylerbeyi), 198, 234, 237 
Filibos zokağı (Sütlüce), 10.Bkz. zokak 
Fıruz Ağa çeşmesi (Tophane), 227.Bkz. çeşme 
Fıruz Ağa mahallesi (Tophane), 228.Bkz. mahalle 
Fodula katibi konağı (Cankurtaran), 206.Bkz. konak 
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Frenk borısı, 56, 58, 73, 1 56, 165 ,  1 76, 190, 199, 206, 213 ,  
2 15 , 2 19, 220, 223, 226, 227, 228, 230, 233, 236, 237, 244, 
249, 255, 257, 259.Bkz. borı 

G 
Galata, 96, 12 1 ,  1 23 ,  124, 19 1  
Galata sarayı, 192, 200.Bkz. saray 
Galata sarayı hammamı, 20l .Bkz. harnınarn 
Gavur ıskarası, 336.Bkz. ıskara 
gayr-i müslim mezarlığı, 1 25.Bkz. mezarlık 
Gazhane-i amire (Fındıklı), 241 
Gazhane-i amire (Tophane), 10 1 ,  1 39, 155, 168, 203 
Gazi Ahmed Paşa cami 'i (Topkapı), 146, 149.Bkz. cami ' 
geçid !ağını, 321 ,  326.Bkz. !ağın 
Gedik Paşa hıdmeti, 120.Bkz. hıdmet 
Gedik Paşa suyolcısı, 173.Bkz. suyolcı 
Geyik çayırı, 2 17 .Bkz. çayır 
giçe: Sarı Süleyman -si, 3 1 3  
Giçe deresi (Küçükköy), 1 72.Bkz. dere 
Giçe suyı (Küçükköy), 175.Bkz. su 
Göçerağlı bağı (Üsküdar), 37.Bkz. bağ 
göz: Semerci -i (Fatih), 1 07; Tezgahcılar -i (Fatih), 102 
Gümüş pınarı (Karta!), 284.Bkz. pınar 
Gümüşsuyı (Fındıklı), 241 
Gümüşsuyı (Topkapı), 270; - bağı, 350, 358.Bkz. bağ 
Günbürdi (Üsküdar), 34 
Güzelcekemer, 263, 265, 3 13 .Bkz. kemer 

H 
Habshane-i umumi, 1 53, 1 64, 205 
Hacce Arife Hatun çeşmesi (Avretpazarı), 223.Bkz. çeşme 
Hace Paşa hanı, 85.Bkz. hiin 
Hace Paşa hıdmeti, 1 2 l .Bkz. hıdmet 
Hace Paşa medresesi, 84.Bkz. medrese 
Hace Paşa suyolcısı, 75, 1 56, 157, 1 65 ,  1 73 ,  263.Bkz. suyolcı 
Hacı Beşir Ağa çeşmesi (Fındıklı), 256.Bkz. çeşme 
Hacı Derviş bağı (Topkapı), 351 .Bkz. bağ 
Hacı Evhad mahallesi (Yedikule), 2 14.Bkz. mahalle 
Hacı Evhad terazusı (Yedikule), 2 14.Bkz. terazu 
Hacı Hüseyin Ağa mahallesi (Samatya), 1 97.Bkz. mahalle 
Hacı İzzet Ağa bağı (Üsküdar), 50.Bkz. bağ 
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Hacı Ömer Beğ bağı (Küçük Çamlıca), 92.Bkz. bağ 
Hacı Raşid Efendi konağı (Üsküdar), 46.Bkz. konak 
Hacı Veli Ağa bağı (Karta!), 283.Bkz. bağ 
Hadlee Sultan suyolları (Üsküdar), 44, 47.Bkz. suyolı 
Hadlee Sultan vakfı, 2 ı0.Bkz. vakf 
Hakkı Beğefendi konağı (Beylerbeyi), 258.Bkz. konak 
Halıcı Hasan cami 'i (Beyazıt), ı 73.Bkz. cami' 
HALIL Ağa (Fındıklı suyolcısı), 257 
HALIL Efendi (Matbah-ı amire emini), 93 
Hal'il Efendi çeşmesi (Üsküdar), 93 .Bkz. çeşme 
Hal'il Efendi konağı (Fındıklı), 256.Bkz. konak 
HALIL Paşa (Viyana büyükelçisi), 256 
Hal'il Paşa konağı (Fındıklı), 256.Bkz. konak 
Halkalı su defteri, 48.Bkz. defter 
Halkalı su kemeri, 224.Bkz. kemer 
Halkalı suları, ı25 ,  ı38, ı55, 29 ı ,  359 
Halkalı suyolları, ı9, 98, ı04, ı ı 1, ı ı5, ı29, 1 36, 203, 

277.Bkz. suyolı 
hallac dükkanı (Üsküdar), 220.Bkz. dükkan 
Hamidiyye caddesi, 95.Bkz. cadde 
Hamidiyye medresesi (Bahçekapı), 84.Bkz. medrese 
Ham'idiyye türbesi (Bahçekapı), 84.Bkz. türbe 
hammaliyye, 1 6, 37, 43, 44, 47, 57, 60, 94, 1 37, 1 63, ı 74, 1 82, 

183, 198 
hammam: Ağa -ı (Beyoğlu), 202; Bağçeli - (Beyoğlu), 202; 

Beğlerbeği -ı, 257; Fındıklı -ı, 256; Galata sarayı -ı, 
201 ;  İbrahim Paşa -ı (Fatih), 186; Südlice -ı, ı2; Türbe 
-ı (Eyüp), 262 

Hammarncı Hatiln hanesi (Yalova), 179 .Bkz. hane 
Hammarncı tarlası (Üsküdar), 34.Bkz. tarla 
han: Çamurlı-, 325; Çınarlı-, 326, 34ı ;  Çukur-, 322; Hace 

Paşa -ı, 85 
hane: All Ağa -si (Fatih), 279; Amahud İ sına 'll Ağa -si 

(Yalova), 1 80; Binbaşı -si, 272; Cab'i Kadri Efendi -si 
(Fındıklı), 256; Çilingir -si (Eyüp), 260; Esirci -si 
(Fatih), 1 85 ;  Feyzi Efendi -si, 65; Hammarncı Hatiln -si 
(Yalova), 1 79; Katanacıbaşı (?) Ahmed Ağa -si 
(Beylerbeyi), 236; Mircan -si (Eyüp), 26ı ;  Okcıbaşı -si 
(Beylerbeyi), 237; Şahızenne Hanım -si (Beylerbeyi), 
236; Veznedar Efendi -si (Beylerbeyi), 236; Yorgi Kalfa 
-si (Sarıyer), ı 89 

Harem hazinesi, 2 15 .Bkz. hazine 
Haremeyn hazinesi, 94.Bkz. hazine 
Harem-i hümayiln, 225 
Harmanlık (Üsküdar), 40 
Harmanlık dağı mesleği (Üsküdar), 46, 47.Bkz. meslek 
Harmanlık terazilsı (Üsküdar), 40, 4 l .Bkz. terazil 
Hasan Ağa bağı (Karta!), 284.Bkz. bağ 
Hasan Ağa bağı (Topkapı), ı 50.Bkz. bağ 
HASAN Ağa, el-Hacc (Sultan Ahmed bölükbaşısı, Su meclisi 

üyesi), 1 7  
HASAN Çavilş (Suyolcu çavuşu), 2 17  
Hasan Efendi bağçesi (Beylerbeyi), 235.Bkz. bağçe 
HASAN Halife (Suyolcu çavuşu), 23 1 ,  234, 247 
Hasan Paşa katması, 336.Bkz. katma 
Hasan Paşa sebili (Vezneciler), 230.Bkz. seb'il 
HASAN Paşa, Cezayirli, Gazi, 1 87, 248 
HASAN Paşa, Seyyid (Sadrazam), 230 
Haseki, 75 
Haseki Sultan çeşmesi (Karta!), 282.Bkz. çeşme; -suyolları, 

282 
Hasırcı mahallesi (Haseki), 78.Bkz. mahalle 
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Hasib Paşa çiftliği (Üsküdar), ı ,  5 .Bkz. çiftlik 
hastahane: Bahriyye -si (Kasımpaşa), 249; Maltepe -si, 125 
Havass-ı refi'a kazası, 2 ı7 .Bkz. kaza 
havz: Balıklı-, 317 ;  Baş-, 3 ı2; Bend-i kebir -ı, 295; 

Çifte-, 295; Kurt kemeri -ı, 308; Paşa ıskarası -ı, 303 
hayrat Köprili Mehmed Paşa -ı, 341 
hazine: Evkaf-ı hümayiln -si, ı2, 2 ı ,  22, 38, 6 ı ,  94, 140, 

149, 202, 2ı 1, 2 ı2, 2 ı3 ,  277; Harem -si, 2 ı5 ;  Hareıneyn 
-si, 94; Horhor -si, 54; Maliyye -si, 74, 94, ı 17 ,  140, 
1 54, 169, 173, 205, 2 ı2, 258; Nizaıniyye -si, ı 54 

Haz'ine kethudası konağı (Üsküdar), 220.Bkz. konak 
Hazine kethudası tarlası (Küçük Çaınlıca), 90.Bkz. tarla 
Haz'ine-i hassa, ı 1 5 , ı53 ,  167, 225 
Hekim Çelebi medresesi (Koska), 63.Bkz. medrese 
Hekimağlı Ali Paşa suyolı, 350.Bkz. suyolı 
Hekimağlı All Paşa vakfı, 1 84.Bkz. vakf 
Hekimağlı suyolcısı, 9, l l , 55, 67, 68, 1 83 ,  263, 266, 268 
hendek, 77, 102 
Hendesehane, 139 
hıdınet: Ahurkapu -i, ı20; Aksaray -i, 1 19; Aşağıana -i, 

1 2 1 ;  Ayvansaray -i, 1 1 8; Azablar -i, ı ı9; Çukurçeşıne 
-i (Fatih), 120; Dizdariyye -i, ı20; Ekşikara -i, 1 20; 
Eyyilb -i, 1 1 8; Gedik Paşa -i, 1 20; Hace Paşa -i, ı2 1 ; 
İbrahim Paşa -i (Üsküdar), 23; İshak Paşa -i, 1 2 1 ;  
İstanbul ağası -i, 120; Küçükpazar -i, 1 19; Nahlbend 
-i, ı20; Nişancı -i, 120; Sarıgez -i, 1 19; Sultan Ahmed 
-i, 1 20; Tahtakal 'a -i, 1 19; Tiınurkapu -i, 1 2 ı ;  
Yedikulle -i, ı ı 9 ;  Yenicami' -i, ı 19; Zal Paşa -i, ı 1 8; 
Zencirli -i, ı 25 

Hıristiyan mahallesi (Sulukule, Edirnekapı), 99, 1 32, ı 33, 
1 34, 135 .Bkz. mahalle 

Hırka-i şerif caıni 'i , 1 85 .Bkz. cami' 
H ırka-i şerif çeşınesi, ı 85.Bkz. çeşıne 
Hırvat Kosti tarlası (Beylerbeyi), 235.Bkz. tarla 
Hidayet caıni'i (Bahçekapı), 85.Bkz. cami' 
hisar (Edirnekapı), 99 
Horhor çeşınesi, 53.Bkz. çeşıne 
Horhor hazinesi, 54.Bkz. hazine 
Horhor terazilsı, 5 l .Bkz. terazil 
Hulilsi Ahmed Paşa çeşıneleri (Alibeyköy), 193 .Bkz. çeşme 
Huınbarahane taksimi, 123.Bkz. taksim 
Humbarahane-i amire (Kağıthane), 58, 6 ı ; - kışlası, 

123.Bkz. kışla; - suyolı, 1 24, 141 ,  157.Bkz. suyolı 
hükumet konağı (Yalova), ı 8 l .Bkz. konak 
Hünkar katınası, 1 12.Bkz. katına 
Hünkar ınaslağı, 339.Bkz. ınaslak 
Hüseyin Beğ bağı (Üsküdar), 50.Bkz. bağ 
Hüseyin Beğ konağı (Haseki), 76.Bkz. konak 
HÜSEYiN Usta (Azablar suyolcusu), 263 
Hüsrev Paşa konağı (Hocapaşa), 85.Bkz. konak 

I 
Ihlaınur, 20 
lrgadpazarı, 1 39, 167 
ıskara, 359; Asakapusı -sı, 322, 332; Ayvad -sı, 306; 

Burgos -sı, 1 7 1 ;  Gavur -sı, 336; Saray-ı cedid -sı, 340; 
Süleyınaniyye -sı, 340; Uçar katına -sı, 335, 337; 
Viiiide -sı, 3 ı 9; Ya ver -sı, ı ı2 

i 
İBRAHIM Paşa (Sadrazam), 162.Bkz. hıdınet 
İbrahim Paşa çeşınesi (Sütlüce), 8.Bkz. çeşıne 
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İbrahim Paşa çeşmesi (Üsküdar), 23, 1 62.Bkz. çeşme 
İbrahim Paşa harnmaını (Fatih), 186.Bkz. hammam; -

terfizlısı, 186.Bkz. terazlı 
İbrahim Paşa hıdroeti (Üsküdar), 23.Bkz. hıdmet 
İbrahim Paşa kemeri, 325, 326, 327.Bkz. kemer 
İbrahim Paşa mahallesi (Kumkapı), 207.Bkz. mahalle, 

ayrıca bkz. Muhsine Hatun mahallesi 
İbrahim Sarim Paşa çeşmesi (Ekşikaradut), 48.Bkz. çeşme 
İBRAHIM Usta (Atik Ali Paşa suyolcusu), 1 15  
İBRAHIM Usta (Beğlik suyolcusu), 1 1 1 , 197, 200, 205, 209, 

210, 217, 22 1 , 234, 248, 25 1 
Icadiyye (Üsküdar), 275 
İlyaszade mahallesi (Topkapı), 353.Bkz. mahalle 
imam tarlası (Riva), 1 59.Bkz. tarla 
imaret Fatih -i, 106, 1 29; --i atik (Fatih), 260; Sultan 

Ahmed -i, 22; Sultan Bayeztd -i, 7 ı ,  72, 98, ı 1 6, 126, 
127, ı 38, 154, 155 ,  168, 2 ı3 ;  Sultan Süleyman -i, 7 ı ,  103 

İmdad maslağı, 356.Bkz. İmdfid mesleği 
İmdfid mesleği, 238, 323.Bkz. meslek 
İncir karyesi, 55.Bkz. karye 
İnebeğ mahallesi (Langa), 1 66.Bkz. mahalle 
İngiliz borısı, lO.Bkz. borı 
İngiliz tulumbası, 1 64.Bkz. tulumba 
irve (Revancık) kal'ası, 159.Bkz. kal 'a 
İshak Paşa hıdmeti, ı 2 l .Bkz. hıdmet 
İshak Paşa suyolcısı, 57, 70, 74, 1 62, 1 85 ,  19 1 ,  207.Bkz. 

suyolcı 
İslam mezarlığı (Sütlüce), lO.Bkz. mezarlık 
İsma'll Beğ bağı (Küçük Çamlıca), 9 1 .Bkz. bağ 
İsma'll Beğ konağı (Beylerbeyi), 258.Bkz. konak 
isma'il Efendi tarlası (Üsküdar), 36.Bkz. tarla 
İSMA'İL Efendi, Altlınizfide, 3, 4 
İstanbul ağası hıdmeti, 120.Bkz. hıdmet 
İstavroz, 258 
İstavroz deresi, 23 l .Bkz. dere 
İ vaz karyesi, ı ı l .Bkz. karye 
İzmid, 182 
izzet Paşa konağı (Beylerbeyi), 233.Bkz. konak 

K 
Kabasakal, 206 
Kabataş, 241 
Kabataş terfizlısı, 242.Bkz. terazlı 
kabristan, 150; Tophane -ı, 242; Topkapu -ı, 349 
Kadi bayıla caddesi, 329.Bkz. cfidde; - katması, 328.Bkz. 

katma 
Kadi bayıla mer'ası, 342.Bkz. mer'a 
Kağıdhane, 122, 155 ,  168; - karyesi, 14ı ,  157.Bkz. karye; 

- tarikı, 124.Bkz. tarik 
Kağıdhane kasrı, 58, 122, 1 24, 142.Bkz. kasr 
kahve dükkanı (Hocapaşa), 85.Bkz. dükkan 
kahve dükkanı (Karagümrük), ı29, ı 30.Bkz. dükkfin 
kahve dükkanı (Malta), 7 l .Bkz. dükkan 
kahve dükkanı (Salkımsöğüt), 84.Bkz. dükkan 
Kahveci Baba kemeri, 325.Bkz. kemer 
kal'a: Edirnekapusı -sı, 355; irve (Revancık) -sı, ı59 
kalay: lökün -, 56, 2 ı4, 227, 246, 254, 298, 299, 30ı ,  303, 

306, 3 ı0, 3 ı2, 3 ı 3, 3 14, 3 15 , 3 16, 3 17, 3 18, 3 19, 327, 330, 
354, 358, 359 

kalaycı dükkanı (Bayrampaşa), 8 l .Bkz. dükkan 
Kalender çeşmesi: - zokağı (Haseki), 80, 8 l .Bkz. zokak 

Kalender çeşmesi (Haseki), 80.Bkz. çeşme 
Kalfa karyesi, 292, 336, 338, 339.Bkz. karye 
Kamer Hatun mahallesi (Beyoğlu), 20 ! .Bkz. mahalle 
Kamil Paşa konağı (Koska), 63.Bkz. konak 
Kanlıkavak (Rumelihisarı), 286, 289 
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kapu: Ah ur-, 205; Arab-sı (Samatya), 197; Bağçe-sı, 84; 
Çörekci-sı (Fatih), 101 ,  1 10, 133, 134; Edirne-sı, 99, 
104, 109, l l l ,  ı26, 129, 132, 135 ,  ı 39, ı69, ı 85, 346, 352, 
354, 355; Eğri-, 1 19, 3 ı9; Kum-, 155, 207; 
Kürkciler-sı (Beyazıt), 1 14; Mer'a- (Yalova), ı77; 
Merkebciler -sı (Beyazıt), 63; Mevlevihane -sı, 77, 78, 
348, 350, 35 ı ,  353, 356; Paşa-sı (Üsküdar), 220; 
Timur-, 237, 269, 322, 347, 349, 350, 353, 357; Top-sı, 
ı46, 149, 15 1 ,  356 

Kapudan Paşa sebili (Fatih), 280.Bkz. seb'il 
Kara Kahsanağlı (?) mer'ası, 320.Bkz. mer'a 
Karaağaç (Kağıthane), 58, 346 
Karaca Ahmed çeşmesi (Üsküdar), 219.Bkz. çeşme 
Karaca Ahmed Sultan mektebi (Üsküdar), 44.Bkz. mekteb 
Karaca Ahmed Sultan seb'ili, 47.Bkz. seb'il 
Karaca Ahmed Sultan türbesi, 39, 48.Bkz. türbe 
Karaca Ahmed teraziisı (Üsküdar), 4 1 ,  43, 73.Bkz. terazlı 
Karadut çeşmesi (Tophane), 227.Bkz. çeşme 
karagolhane: Aksaray -si, 87, 88; Cankurtaran -si, 206; 

Fatih -si, 105, 1 29, 130; Fındıklı -si, 256; Nlıhkuyusı 
-si (Üsküdar), 73, 219; Selamsız -si (Üsküdar), 226; 
Zabtiyye -si (Vaniköy), 16  

Karagöz mahallesi (Ekşikaradut), 48.Bkz. mahalle 
Karagümrük, 7 1 ,  109, 130, 1 3 1 ,  134, 135, ı 36, 340; 

caddesi, 129.Bkz. cadde; - meydanı, 100, 104, 129.Bkz. 
meydan; - terazlısı, 132, 1 33.Bkz. terazlı 

Karakemer, 301 ,  335, 349.Bkz. kemer 
Karaköy cami'i, 84.Bkz. cami' 
Karaman caddesi (Fatih), 72.Bkz. cadde 
Karanlıkkemer, 299, 300.Bkz. kemer 
Karfa karyesi, 204, 335.Bkz. karye, ayrıca bkz. köy 
Karlbağlı tarlası (Küçük Çamlıca), 93.Bkz. tarla 
Karlıtarla katması (Beylerbeyi), 23 l .Bkz. katma; - mesleği, 

23 1 .Bkz. meslek 
Karta! deresi, 339, 340.Bkz. dere 
Karta! kazası, 282 
Karta! tepesi, 347, 348.Bkz. tepe 
karye: Ali Beğ -si, 193; Anadolıkavağı -si, 2 1 1 ;  Avas 

-si, 204, 292, 336, 338, 339, 342, 343, 359; Ayapa -si, 
1 12, 204, 338, 340; Bağçe -si, 20; Belgrad -si, 291 ,  
292, 295; Burgos -si, 170, 17 1 ,  172; Cebeci -si, 29 1 ,  
320, 335; Cebehaneci -si, 2 ı7 ;  Cico -si, 339; Çıfıt 
Burgos -si, 350; İncir -si, 55; İ vaz -si, ı ı 1 ;  
Kağıdhane -si, 141 ,  157; Kalfa -si, 292, 336, 338, 339; 
Karfa -si, 204; Küçük -, ı72, 175, 3 ı9, 320, 322, 335; 
Litros -si, 35 ı; Mirgun -si, 62; Petnahor -si, ı70; 
Soğanlık -si (Karta!), 282; Topcılar -si, ı49, ı 53, 3 1 3, 
342, 348, 356, 357; Yani -si, 17 

kasaba: Kasım Paşa -sı, ı45; Yalakabiid -sı, 177 
Kasım Paşa, ı91 , 248, 25 1 ; - kasabası, ı45.Bkz. kasaba 
kasr: --ı şahane (Beyazıt), 126; Kağıdhane -ı, 58, 122, ı24, 

142; Mlrahlır -ı (Kağıthane), 58, 143 
kassab dükkanı (Topkapı), 152.Bkz. dükkan 
Kaşıkcı çiftliği, 350.Bkz. çiftlik 
katma, 3, 6, 23, 24, 25, 27, 49, 50, ı 1 8, ı 89, 32ı ,  322, 328, 

330, 335, 336, 339, 347, 356; Atik Ali Paşa -sı, ı 1 2, ı 13, 
340; Ayişe Sultan -sı, 328; Aziz Efendi -ları (Üsküdar), 
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3 1 ;  Biikizilde -sı, 267; Balahan deresi -sı (Bahçeköy ), 
20; Benliziide Ahmed Riişid Efendi -sı (Rumelihisan), 
288; Çatal -, 326; Çınarlı -sı, 1 12; Dikilitaş -sı, 32 1 ;  
Feyziyye -sı, 329, 336; Hasan Paşa -sı, 336; Hünkiir 
-sı, 1 12; Kadi bayıla caddesi -sı, 328; Karlıtarla -sı 
(Beylerbeyi), 23 1 ;  Kirazlı -sı, 1 12; Kirazlı -sı 
(Üsküdar), 1 ,  5; mikriisviiri -, 325, 335; Sultan Biiyezid 
-sı, 1 1 2; Süleyman Paşa -ları (Üsküdar), 30 

Katmalar maslağı, 35 l .Bkz. maslak 
Katanacıbaşı (?) Ahmed Ağa hanesi (Beylerbeyi), 236.Bkz. 

hane 
Kavak bayırı (Üsküdar), 34, 90.Bkz. hayır 
Kaysuni cami 'i (Sütlüce), l l . Bkz. cami ' 
kaza: Havass-ı refi'a -sı, 2 17 ;  Karta! -sı, 282 
Keçi Hatfin mahallesi (Haseki), 75.Bkz. mahalle 
Kemiinkeş teriizusı (Beyazıt), 67, 174, 280 
kemer, 20; Ağladere -i, 3 14, 3 15; Atpazarı -i (Fatih), 7 1 ,  

72, 1 02, ı ıo, 1 16, ı2s, 1 30, 1 32, 1 33 ,  1 34, 135, 1 36, 138, 
139, 168; Ayvad -i, 306; Bozdoğan -i (Fatih), 71 , 72, 
102, 107, 1 10, 1 30, 1 3 1 ,  1 32, 1 33, 1 34, 1 36, 1 37, 1 39, 1 54, 
173, 279, 280; Çifte-, 3 16; Develiağlı -i, 299; 
Güzelce-, 263, 265, 3 13; Halkalı su -i, 224; İbrahim 
Paşa -i, 325, 326, 327; Kahveci Baba -i, 325; Kara-, 
301 ,  335, 349; Karanlık -i, 299, 300; Kirazlı -, 298; 
Kirazlıbend -i, 295; Koğuk -, 303 ; Kumrılı-, 323, 335; 
Ma 'zQl -i, l l l ;  Maviova -i, 29 1 ,  3 12; Mazlum -i, 328; 
Paşa -i, 1 7 1 ,  1 72, 302; Tek küçük-, 3 17; tolos -i, 307, 
3 1 1 , 3 14, 359; Uzun- (Burgos), 172, 309, 333; Viriin-, 
266, 349 

Kemerbaşı kubbesi (Fatih), 1 34.Bkz. kubbe 
Keşfi (?) Ca 'fer dergiihı (Fındıklı), 256.Bkz. dergiih 
keşf-i evvel defteri, 1 ,  9, 67, 69, 75, 95, 97, 98, 104, l l l ,  1 29, 

146, 149, 1 56, 159, 1 62, 1 65 ,  166, 173, 177, 1 85, 1 88, 1 92, 
193, 205, 207, 209, 2 13 , 2 14, 2 1 8, 23 1 , 234, 260, 286 

Kettilncı Hiifız Efendi konağı (Beylerbeyi), 233.Bkz. konak 
Kılıç Ali Paşa cami 'i (Tophane), 240.Bkz. cami' 
Kırkçeşme suları, 1 64, 2 17, 292.Bkz. su 
Kırkçeşme taksimi, S 1 ,  1 19 .Bkz. taksim 
Kırkçeşme tarlkı, 20.Bkz. tarik 
kışla: Davud Paşa -sı, 125; Humbarahiine-i amire -sı 

(Kağıthane), 1 23; Mecidiyye -sı, 200; Münzevi -sı, 347; 
Riimi -sı, 1 25 ,  347, 354, 356; Riimiz -sı, 339, 347; 
Selimiyye -sı (Üsküdar), 49, 5 1  

k.ıyye, 280 
Kızılbayır, 328, 342.Bkz. hayır 
Kızılminare teriizı1sı (Horhor), 52, 54.Bkz. teriizu 
Kızlarağası çayırı (Kağıthane), 141 ,  1 57.Bkz. çayır 
Kızlarağası çeşmesi (Üsküdar), 26.Bkz. çeşme 
Kirazdibi savağı, 3 14.Bkz. savak 
Kirazlı katma, 1 12.Bkz. katma 
Kirazlı katma (Üsküdar), 1 ,  5 .Bkz. katına; - !ağını, 5 .Bkz. 

!ağın; - mesleği, l .Bkz. meslek 
Kirazlıbend (Il. Mahmud, 1 8 1 8), 292, 296; - kemeri, 295, 

298.Bkz. kemer 
Kireç ocağı (Cebeci), 320, 335 
Kireç ocağı (Nişiintaşı), 332 
Kireçhane (Fatih), 185 
Koca Yusuf Paşa vakfı (Fındıklı), 255.Bkz. vakf 
Koğuk kemeri, 303.Bkz. kemer 
kol: Ayişe Sultan -ı, 336; Çınarlı -ı, 325, 327, 337; 

Turunçluk -ı, 349; Viiiide -ı, 1 72 

İNDEKS 

konak: Agah Beğ -ı (Beylerbeyi), 258; Ahmed Beğ -ı 
(Üsküdar), 45 ; Ali Efendi -ı (İstavroz), 258; Ebeziide 
İlyas Beğ -ı (Fındıklı), 256; Feyzi Beğ -ı (Çaınlıca), 
258; Fodula katibi -ı (Cankurtaran), 206; Hacı Riişid 
Efendi -ı (Üsküdar), 46; Hakkı Beğefendi -ı 
(Beylerbeyi), 258; Halil Efendi -ı (Fındıklı), 256; Halil 
Paşa -ı (Fındıklı), 256; Hazine kethudası -ı (Üsküdar), 
220; hükumet -ı (Yalova), 1 8 1 ;  Hüseyin Beğ -ı 
(Haseki), 76; Hüsrev Paşa -ı (Hocapaşa), 85; İsına'll Beğ 
-ı (Beylerbeyi), 258; İzzet Paşa -ı (Beylerbeyi), 233; 
Kamil Paşa -ı (Koska), 63; Kettilncı Hiifız Efendi -ı 
(Beylerbeyi), 233; Nam ık Paşa -ı (Cihangir), 201 ;  Osman 
Paşa -ı (Ayasofya), 83; Refik Efendi -ı (Beylerbeyi), 
258; Rüşdl Beğ -ı (Kumkapı), 208; Sa'ld Paşa -ı (Çapa), 
273; Selim Paşa -ı (Ekşikaradut), 48; Süreyya (?) Paşa 
-ı (Ayasofya), 83; Şerif Paşa -ı (Üsküdar), 46; Şevket 
Ağa -ı (Ayasofya), 84; Tuğrakeş Efendi -ı (Ayasofya), 
84 

kontorato senedi, 1 2, 55, 70, 74, 98, 1 15 ,  157, 164, 1 84, 1 87, 
19 1 , 200, 210 

Korlı bağı (Küçük Çamlıca), 92.Bkz. bağ 
Koska, 63 
Koyun deresi, 32 1 ,  337, 338.Bkz. dere 
Kozbağ (Üsküdar), 35 
köpri: Çoban -si (Ruınelihisarı), 288, 289 
Köprili Mehmed Paşa cami 'i (Çemberlitaş), 67.Bkz. cami' 
Köprili Mehmed Paşa hayratı, 34l .Bkz. hayril.t 
Köprili Mehmed Paşa medresesi (Çemberlitaş), 68.Bkz. 

medresi 
Köprili suyı, 126.Bkz. su 
Köpriliziide Mehmed Paşa suyı, 126.Bkz. su 
Kör çiftlik, 336.Bkz. çiftlik 
Köse Mehmed Ağa tarlası (Yalova), 1 78.Bkz. tarla 
KÖSEM Valide Sultan, 44, 48 
Kösem Valide Sultan su yolları (Üsküdar), 44.Bkz. suyolı 
köşk: Fazı! Mustafa Paşa -i (Bağlarbaşı), 2 12 ;  Mlriihı1r 

Mustafa Paşa -i (Bağlarbaşı), 73; Mustafa Fazı! Paşa -i 
(Üsküdar), 8 

köy: Karfa -i, 335; Metris -i, 322, 336, 346 
kubbe, 102; Atpazarı -si (Fatih), 102, 107; Cico -si, 336; 

Kemerbaşı -si (Fatih), 134; Süleymiiniyye -si, 324; 
Süleymiiniyye suyı -si, 153; taksim -si (Üsküdar), 56; 
Yeni-, 19, 1 1 8, 260 

Kulelimaslak, 326.Bkz. mastak 
Kuloğlı mahallesi (Beyoğlu), 202.Bkz. mahalle 
Kumkapu, 155, 207 
kumluk mesleği, 24, 266, 267, 284, 286 
Kumrılıkemer, 323, 335.Bkz. kemer 
kurşun borı, 1 0, 15 ,  1 6, 56, 58, 6 1 ,  63, 67, 68, 69, 72, 80, 82, 

83, 84, 86, 87, 98, 100, 101 , 102, 104, 105, 1 07, 1 1 0, l l4, 
1 15 ,  1 26, 1 27, 133, 1 36, 140, 14 1 ,  142, 143, 145, 146, 147, 
1 5 1 ,  1 52, 1 56, 1 58, 1 6 1 ,  1 64, 165 ,  173, 1 83, 1 85 ,  190, 192, 
199, 204, 206, 209, 2 1 1 , 2 13, 2 15 , 2 17, 223, 229, 230, 241 ,  
243, 245, 246, 248, 249, 252, 254, 261 , 262, 280, 289, 342, 
346, 353, 355 

Kurt deresi, 320.Bkz. dere 
Kurt kemeri: - havzı, 308.Bkz. havz; - suyolı, 307.Bkz. 

suyolı 
Kuşbaz teriizı1sı (Beyazıt), 67, 173, 280.Bkz. terazu 
Kuzguncuk, 259 
Küblice (Üsküdar), 7 
Küçük Çamlıca, 49, 9 1 ,  92 
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Küçük Çekmece, 292 
Küçükçiftlik (Fındıklı), 240 
Küçükkarye, ı72, ı 75, 3 ı9, 320, 335.Bkz. karye, ayrıca bkz. 

Küçükköy 
Küçükköy, ı72, 322.Bkz. köy 
Küçükpazar hıdmeti, ı ı 9  .Bkz. hıdmet 
Küçüksu, 22 
künk: altı parmak -i, 25, 33, 36, ıoo, 102, 1 04, 107, ı09;  altı 

pulluk -i, 7, 29, 40, 44, 52, 75, 8 ı ,  89, 1 37, ı59, ı77, 282, 
283, 284; Arnabud -i, ıo, l l ,  25, 3 ı ,  43, ı ı2, 206, 208, 
2 ı5, 220, 22ı , 226, 23 ı , 233, 263, 264, 265, 266, 267, 282, 
283, 284, 287; birerlik -i, 24, 50, ı 57, 265; paşa -i, 58, 
1 63, 205, 238, 239, 25 ı , 266, 267, 268, 27 ı , 272, 273; yedi 
parmak -i, ı22 

Kürkciler kapusı (Beyazıt), ı ı4.Bkz. kapu 

L 
!ağın, 299; ana -, 172; Armudlı -ı, 336; Ayasofya -ı, 2ı7 ;  

Balcı -ı (Samatya), ı 97; Çınarlı kol geçid -ı ,  327; geçid 
-ı, 32ı ,  326; Kirazlı katma -ı (Üsküdar), 5; Nikbetzade 
(?) Ahmed Efendi katma ana -ı, 320 

Lağmcılar bazarı (Fatih), ıo6, ı 29, 1 3 l .Bkz. bazar 
Laleli bölükbaşısı, 75, ı 87, 23 ı ,  240, 247, 282.Bkz. bölükbaşı 
Laleli cami 'i, ı 84, 356.Bkz. cami' 
Levend çiftliği, 287, 289.Bkz. çiftlik 
Libade (Üsküdar), 35 
Libade bağı (Küçük Çamlıca), 92.Bkz. bağ 
Litros karyesi, 35 l .Bkz. karye 
lökün, 20, ı 99, 308; - kalay, 56, 214, 227, 246, 254, 298, 

299, 30ı , 303, 306, 3 10, 3 ı2, 3 1 3, 3 14, 3 15, 3 16, 3 17, 3 ı 8, 
3 ı9, 327, 330, 354, 358, 359.Bkz. kalay 

Lökünciler bostanı (Edirnekapı), 1 00, ıo4, ı29, 1 3 ı ,  133 .Bkz. 
bostan; - terazusı, 1 33.Bkz. terazu 

lüie, ı ı8, ı ı9, 1 20, 1 24, ı 7 ı ,  29 ı 
Lüleci Yekta zokağı (Karagümrük), ı33 ,  1 34.Bkz. zokak 

M 
Ma'cuncı caddesi (Haseki), 79.Bkz. cadde 
Ma'zul kemeri, ı 1 l .Bkz. kemer 
mahalle: Baba Haydar -si (Eyüp), 2 16; Canbaziyye -si 

(Avretpazarı), 222; Cankurtaran -si (Ahırkapı), 205; 
Dülbendci Hüsameddin -si (Kumkapı), ı55;  Fenayi 
-si (Haseki), 80; Firuz Ağa -si (Tophane), 228; Hacı 
Evhad -si (Yedikule), 2 14; Hacı Hüseyin Ağa -si 
(Samatya), ı97; Hasırcı -si (Haseki), 78; Hıristiyan -si 
(Sulukule, Edirnekapı), 99, 1 32, 1 33, 1 34, 1 35 ;  İbrahim 
Paşa -si (Kumkapı), 207; İlyaszade -si (Topkapı), 353; 
İnebeğ -si (Langa), ı66; Kamer Hatun -si (Beyoğlu), 
20ı ;  Karagöz -si (Ekşikaradut), 48; Keçi Hatfin -si 
(Haseki), 75; Kuloğlı -si (Beyoğlu), 202; Mahmud Ağa 
-si (Sütlüce), 8; Mi'mar Kemaleddin -si (Koska), 63; 
Mi'mar -si (Haseki), 78, 80; Mirahur İlyas Beğ -si 
(Yedikule), 22 1 ;  Molla Çelebi -si (Fındıklı), 229; Molla 
Hüsrev -si (Vefa), 279; Muhsine Hatun -si 
(Kumkapı), 207; Muhyiddin -si (Galatasaray), 20ı ;  
Perizad Hatun -si (Fındıklı), 256; Rum -si 
(Edirnekapı), ı09; Samanviren -si (Süleymaniye), ı99, 
2 10; Seyyid Hasan -si (Ahırkapı), 205; Süheyl Beğ -si 
(Fındıklı), 229, 256; Süleymaniyye -si (Beşiktaş), ı 65 ;  
Takyeci -si (Topkapı), 239, 358 

Mahmud Ağa mahallesi (Sütlüce), 8 
Mahmud Paşa cami 'i , ı 84.Bkz. cami' 
MARMÜD Paşa-yı Veli, 356 
MAKBÜL Efendi (Süleymaniyye bölükbaşısı), 281 
Makrihora, 359 
Maliyye hazlnesi, 74, 94, 1 ı7, ı40, ı 54, ı 69, ı73 ,  205, 2 ı2. 

258.Bkz. hazine 
Malta çarşusı (Fatih), 7 l .Bkz. çarşu 
Maltepe, 269, 354, 357; - caddesi, ı50.Bkz. cfıdde 
Maltepe hastahanesi, ı25 .Bkz. hastahane; - caddesi, 

347.Bkz. cadde 
ınandıra, 3 3 8 
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maslak, 29ı ;  ii.bdest -ları, 247; Biikizade -ı, 349; Bayram 
Paşa -ı, 357; Çayırağzı -ı (Topçular), 337, 340, 348; 
Deveci -ı, 336; Emir Buhar! -ı, 347; Feyziyye -ı, 328, 
329; Hünkar -ı, 339; İındad -ı, 356; Katmalar -ı, 35 1 ;  
Kuleli-, 326; Söğüdli-, 335; Tiınurkapu -ı, 334; 
tokmak başlı -, 2 ı5 ,  224; Yılanlı-, 335 

Maşatlık terii.zusı (Üsküdar), 39.Bkz. terfızu 
Matbah-ı amire emini, 93.Bkz. emin 
Maviova kemeri, 29ı ,  3 12.Bkz. kemer 
Mazlum kemeri, 328.Bkz. kemer 
Mec!diyye kışlası, 200.Bkz. kışla 
meclis: Su -i, ı7, 1 39, 1 87, ı92 
medrese: Hfıce Paşa -si, 84; Haınldiyye -si (Bahçekapı), 

84; Hekim Çelebi -si (Koska), 63; Köprili Mehmed Paşa 
-si (Çeınberlitaş), 68; Soğukkuyu -si, 83 

Mehmed Ağa bağı (Küçük Çaınlıca), 9 l .Bkz. bağ 
MEHMED Efendi, el-Hii.cc (Şıkk-ı evvel defterdarı), ı55 
MEHMED Halife (Suyolcu çavuşu), 275 
MEHMED Paşa, Köprili, 67 
MEHMED Usta (Ayvansaray suyolcusu), ı ı, ı62 
MEHMED Usta (Yedikule suyolcusu), 58, 68, 2ı6, 222, 223, 

234, 260, 275 
Mehterhane (Beyazıt), 225 
ınekteb: --i rüşdiyye, 62; --i rüşdiyye (Üsküdar), 2 ı2; 

Karaca Ahmed Sultan -i (Üsküdar), 44; Va! ide -i 
(Divanyolu), 95, 28 ı ;  Valide -i (Fatih), ıo2, ı33, 1 34 

ınektubcı :  Evkiif-ı hüınayun -sı, 258 
Melek Hace terazusı (Karagümrük), 7 ı .Bkz. terazu 
menba': Çıfıt Burgos -ı, 350; Turunçluk -ı, 349 
ıner'a: Kadi bayıla -sı, 342; Kara Kahsanağlı (?) -sı, 320; 

Saya -sı, 1 93 
Mer'akapu (Yalova), ı77 .Bkz. kapu 
Merkebciler kapusı (Beyazıt), 63.Bkz. kapu 
Merkez Efendi (Topkapı), 35ı 
meslek, 8, 24, 62; Bağlarbaşı -i, ı 12; Baş -, 52, ı22, ı73; 

Bayez!d -i, 63; Çağlar-, 268; Çalılı -, 268; Çapa -i, 
273; Çatal- (Üsküdar), ı, 5, 6; Çayır -i, ı 12; Çınardibi 
-i, 32ı ;  Çınarlı -i, 320, 32ı ;  Çifte-, ı ı 1 ;  Deveci -i, 
ı70; Divitciler -i (Üsküdar), 46; Edirnekapusı -i, 99; 
Harınanlık dağı -i (Üsküdar), 46, 47; İmdii.d -i, 238, 
323; Karlıtarla katınası -i (Beylerbeyi), 23 ı ;  Kirazlı 
katına -i (Üsküdar), ı ;  kumlık -i, 24; kumluk -i, 266, 
267, 284, 286; Nuhkuyusı -i, 45 ; Paşa -i (Üsküdar), 5 ;  
Pazarbaşı -i (Sarıyer), ı90; Sinan Paşa -i  (Edirnekapı), 
ı26; Süleyınaniyye -i, ı 25, 292; Timurkapu -i, 322; 
Tophaneliağlı -i (Üsküdar), 4; yatakbaşı -i, 1 0, 40, 43, 
5 1 ,  73, 105, 1 29, ı 30, ı 3 ı ,  ı 35 ,  1 97, 207, 226, 236, 237 

Metris çiftliği, 325.Bkz. çiftlik 
Metris köyi, 322, 336, 346.Bkz. köy 
Mevlev!hane, 20 
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Mevlevihane kapusı, 77, 78, 348, 350, 35 1 ,  353, 356.Bkz. 
kap u 

meydan: Araba -ı (Beylerbeyi), 23 1 ,  257, 258; Atpazarı -i 
(Fatih), 164; Ayasofya-i kebir -ı, 87; Bayezid -ı, 67, 
174, 280; Fatih -ı, 105, 129, 1 3 1 ;  Karagümrük -ı, 100, 
104, 129, 1 33 ;  Sultan Ahmed -ı, 205 

mezarlık: Ermeni -ı (Bayrampaşa), 323, 337, 340; Ermeni 
-ı (Sütlüce), 9; Ermeni -ı (Üsküdar), 73; gayr-i müsliın 
-ı, 125 ;  İslam -ı (Sütlüce), 10 

Mısır ınollası bağı (Küçük Çaınlıca), 92.Bkz. bağ 
Mısırlı İsına'll Paşa bağı (Beylerbeyi), 234.Bkz. bağ 
Mi'mar cliddesi (Haseki), 79.Bkz. cfidde 
Mi 'mar Kemaleddin mahallesi (Koska), 63.Bkz. mahalle 
Mi'mar mahallesi (Haseki), 78, 80.Bkz. mahalle 
Midhat Paşa çiftliği, 270.Bkz. çiftlik 
Mihriınah Sultan ana terfizCısı (Kuzguncuk), 259.Bkz. terazlı 
Mihrimah Sultan dimi 'i (Edirnekapı), 355.Bkz. cami' 
MiHRiŞAH Viiiide Sultan (III. Selim'in annesi), 165 
Mihrişah V al ide Sultan cami 'i , 6 1 .Bkz. cami' 
Mihrişah Valide Sultan çeşmesi (Beşiktaş), 1 65.Bkz. çeşıne 
Mihrişah Viiiide Sultan evkafı, 6 1 .Bkz. evkaf, ayrıca Bkz. 

vakf 
Mihrişah Viiiide Sultan türbesi, 260.Bkz. türbe 
mikrasvari katına, 325, 335.Bkz. katma 
Millet bağçesi (Kağıthane), 58.Bkz. bağçe 
Miriihur (Yedikule), 22 1 
Mirahur Ham Ağa bağı (Karta!), 283.Bkz. bağ 
Mirahfir İlyas Beğ mahallesi (Yedikule), 22 1 .Bkz. mahalle 
Mirahur kasrı (Kağıthane), 58, 143.Bkz. kasr 
Mirahur Mustafa Paşa köşki (Bağlarbaşı), 73.Bkz. köşk 
Mircan hanesi (Eyüp), 261 .Bkz. hane 
Mirgfin karyesi, 62.Bkz. karye 
Miskinler tekyesi (Üsküdar), 5 1 .Bkz. tekye 
Molla Çelebi mahallesi (Fındıklı), 229.Bkz. mahalle 
Molla Hüsrev mahallesi (Vefa), 279.Bkz. mahalle 
Muhsine Hatfin mahallesi (Kumkapı), 207.Bkz. mahalle, 

ayrıca bkz. İbrahim Paşa mahallesi 
Muhyiddin mahallesi (Galatasaray), 201 .Bkz. mahalle 
Murteza bağı (Topkapı), 1 50.Bkz. bağ 
Musahib Mehıned Ağa çeşınesi (Fındıklı), 256.Bkz. çeşme 
ınusakkafat: Şeyhü'l-hareın el-Hacc Ebubekir Paşa vakfı -ı 

(Eyüp), 2 17  
MUSTAFA Ağa (Eyüp bölükbaşısı), 149, 153, 1 56, 1 57, 172, 

1 84, 260, 263 
MUSTAFA Ağa (Su meclisi üyesi), 1 92 
MUSTAFA Ağa (Taksim bölükbaşısı), 70 
Mustafa Ağa bağı (Üsküdar), 2.Bkz. bağ 
Mustafa Ağa çeşınesi (Fındıklı), 256.Bkz. çeşme 
Mustafa Beğ bağı (Topkapı), 238, 270, 357.Bkz. bağ 
MUSTAFA Efendi (Şeyhülislam), 2 1 6  
Mustafa Efendi vakfı (Eyüp), 2 17  .Bkz. vakf 
Mustafa Fazı! Paşa köşki (Üsküdar), 8 .Bkz. köşk 
MUSTAFA Paşa (Bağdad valisi), 1 3  
Mustafa Paşa bağı (Vaniköy), 13 .Bkz. bağ 
MUSTAFA Paşa, Koca, 356 
Mutasamflık (Üsküdar), 2 12  
Muvakkıthane (Bahçekapı), 85 
Muvakkıthane (Tophane), 246 
Mühendishane-i berriyye-i hüınayun, 58, 6 1  
Münzevl kışlası, 347.Bkz. kışla 
müte'ahhid, 55, 57, 63, 66, 1 15 ,  1 39, 14 1 ,  1 54, 2 1 1 , 234, 240, 

247, 282, 286 

N 
Nahlbend deresi (Kağıthane), 143.Bkz. dere 
Nahlbend hıdıneti, 120.Bkz. hıdınet 
Nakkaşbaşı (Beylerbeyi), 236 
Nakkaşbaşı bağı (Beylerbeyi), 236.Bkz. bağ 

İNDEKS 

nakliyye, 3, l l , 16, 37, 42, 43, 44, 47, 5 1 ,  54, 57, 60, 64, 65, 
68, 69, 74, 82, 94, 103, 108, l l l , 128, 1 3 1 , 135, 1 36, 1 37, 
144, 148, 149, 1 52, 156, 166, 1 67, 174, 1 82, 1 83, 1 87, 190, 
196, 198, 199 

NAMIK Paşa (Serasker), 201 
Naınık Paşa konağı (Cihangir), 20l .Bkz. konak 
Narlıkapu çeşmesi (Yedikule), 221 .Bkz. çeşıne; - suyolı, 

221 .Bkz. suyolı 
Nevbahar çeşınesi (Haseki), 8 l .Bkz. çeşme 
nezaret: Dahiliyye -i, 37; Su -i, 204, 276, 279; Ticaret -i, 

6 1 ;  Zabtiyye -i, 62, 2 10, 279 
Nikbetzade (?) Ahmed Efendi katma ana !ağını, 320.Bkz. 

!ağın 
Nikos bağçesi, 1 85 .Bkz. bağçe 
Nişancı hıdmeti, 120.Bkz. hıdmet 
Nişancı suyolcısı, 1 57.Bkz. suyolcı 
Nişantaşı, 320, 332 
Nizaıniyye hazinesi, 1 54.Bkz. hazine 
Nfihkuyusı (Üsküdar), 42, 43, 46, 50 
NCıhkuyusı karagolhanesi (Üsküdar), 73, 2 19.Bkz. 

karagolhane 
NGhkuyusı mesleği, 45.Bkz. meslek 

o 
ocak: taş -ı (Alibeyköy), 195, 196; taş -ı (Bey lerbey i), 235 ; 

taş -ı (Üsküdar), 32 
Odabaşı caddesi (Haseki), 79.Bkz. cadde 
Okcıbaşı hanesi (Beylerbeyi), 237.Bkz. hane 
Oluklı bayırı, 322.Bkz. bayır 
Ortadere, 306.Bkz. dere 
Osman Beğ bağı (Küçük Çaınlıca), 9 l .Bkz. bağ 
Osman Paşa konağı (Ayasofya), 83.Bkz. konak 
OSMAN Usta (Beşiktaş suyolcusu), 209, 210 
OSMAN Usta (Yedikule suyolcusu), 198 
Osınaniyye bölükbaşısı, 57.Bkz. bölükbaşı 
Osmaniyye terazusı, 322.Bkz. terazlı 

ö 
ÖMER AÖA (Laleli bölükbaşısı), 75, 139 
Ömer Ağa çeşınesi (Fındıklı), 256.Bkz. çeşıne 
ÖMER AÖA, Hacı (Bal! Paşa bölükbaşısı), 247, 248, 25 1 
ÖMER AÖA, Hacı (Bal! Paşa suyolcusu), 240 
ÖMER AÖA, Hacı ( Gedikpaşa suyolcusu), 173 
Ömer Beğ bağı (Küçük Çaınlıca), 92.Bkz. bağ 
ÖMER Halife (Suyolcu çavuşu), 248, 25 1 
ÖMER Usta (Laleli bölükbaşısı), 1 68, 1 87 

p 
Panayırcı çiftliği deresi (Üsküdar), 26.Bkz. dere 
Parınaktekye (Horhor), 54.Bkz. tekye 
Paşa çayırı, 321 .Bkz. çayır 
Paşa ıskarası havzı, 303.Bkz. havz 
Paşa kemeri, 1 7 1 ,  172, 302.Bkz. kemer 
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paşa künki, 58, 1 63, 205, 238, 239, 25 1 ,  266, 267, 268, 271 ,  
272, 273 

Paşa mesleği (Üsküdar), 5 .Bkz. meslek 
Paşakapusı (Üsküdar), 220.Bkz. kapu 
Pavli bağçesi, 353.Bkz. bağçe 
pazar.Bkz. biizar 
Pazarbaşı mesleği (Sarıyer), 190.Bkz. meslek 
Perizad Hatı1n mahallesi (Fındıklı), 256.Bkz. mahalle 
Petnahor karyesi, 1 70.Bkz. karye 
pınar: Gümüş-ı (Karta!), 284 

R 
Ram! çiftliği, 125 ,  355 .Bkz. çiftlik 
Ram! kışlası, 1 25 ,  347, 354, 356.Bkz. kışla 
Riimiz kışlası, 339, 347.Bkz. kışla 
Refik Efendi konağı (Beylerbeyi), 258.Bkz. konak 
revgan-ı bezlr, 1 82 
Rum mahallesi (Edimekapı), 109.Bkz. mahalle 
Rümili, 96 
Rümilihisiirı, 286 
Rüzniimçeci İbrahim Efendi çeşmesi (Kasımpaşa), 25 1 .Bkz. 

çe ş me 
Rüşdl Beğ konağı (Kumkapı), 208.Bkz. konak 

s 
Sa'ld Paşa konağı (Çapa), 273 .Bkz. konak 
Sabuncı zokağı (Karagümrük), l OO.Bkz. zokak 
Sadefciler teriizusı (Çemberlitaş), 67.Bkz. teriizu 
Safiyye Sultan vakfı (İncirköy), 55.Bkz. vakf 
Safranlar (?) çiftliği (Yalova), 1 77.Bkz. çiftlik 
Saka çeşmesi, 1 1 9.Bkz. çeşme 
Sakabaşı çeşmesi (Tophane), 228.Bkz. çeşme 
Sakalar çeşmesi, 82.Bkz. çeşme 
Sakızağacı, 347 
Salı bazarı (Fındıklı), 256.Bkz. biiziir 
Salkımsöğüt çeşmesi (Ayasofya), 83.Bkz. çeşme 
Salkımsöğüt teriizusı (Ayasofya), 84.Bkz. teriizü 
Samanviren mahallesi (Süleymaniye), 1 99, 2 10.Bkz. mahalle 
Samatya, 197 
saray: Beğlerbeği -ı, 1 98, 234; Galata -ı, 1 92, 200; --ı 

cedtd, 204, 338; --ı hümiiyun, 1 29, 1 36, 153, 1 54, 1 68, 
204; - suyolları, 1 1 6  

Saray-ı cedid (Beğlik Halkalı) suyolları, 1 39.Bkz. suyolı 
Saray-ı cedld ıskarası, 340.Bkz. ıskara 
Saray-ı cedld-i şiihiine, 1 15, 167 
Sarı Süleyman giçesi, 3 13 .Bkz. giçe 
Sarıgez hıdmeti, 1 19.Bkz. hıdmet 
Sarıyar, 1 87 
Sarmaşık, 168 
savak, 305; Kirazdibi -ı, 3 1 4  
Saya mer'ası, 1 93.Bkz. mer'a 
sebll: Aksaray -i, 87; Hasan Paşa -i (Vezneciler), 230; 

Kapudiin Paşa -i (Fatih), 280; Karaca Ahmed Sultan -i, 
47 

sebzeviitcı dükkanı (Ayasofya), 87.Bkz. dükkiin 
Sebzevatcılar zokağı (Bahçekapı), 85.Bkz. zokak 
sedd: Çiivuşbaşı -i, 3 14 
Sekbiinbaşı Kasım Ağa çeşmesi (Haseki), 75.Bkz. çeşme 
SeHimsız karagolhiinesi (Üsküdar), 226.Bkz. karagolhane 

Sellm Paşa konağı (Ekşikaradut), 48.Bkz. konak; - yokuşı, 
48.Bkz. yokuş 

Sellrniyye bölükbaşısı, 2 12.Bkz. bölükbaşı 
Sellmiyye ciimi ' i (Üsküdar), 39, 49.Bkz. cami' 
Sellmiyye dergiihı (Üsküdar), 73, 2 12.Bkz. dergiih 
Sellrniyye kışiası (Üsküdar), 49, 5 l .Bkz. kışla 
Sellmiyye suyolları (Üsküdar), 38, 39, 47, 2 12.Bkz. suyolı 
Semerci gözi (Fatih), l 07.Bkz. göz 
sened: kontorato -i, 1 2, 70, 74, 98, 1 15 ,  1 57, 1 64, 1 84, 1 87, 

1 9 1 , 200, 2 10  
serbölük.Bkz. bölükbaşı 
Serriic bağı (Üsküdar), 33.Bkz. bağ 
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Seyyid Hasan mahallesi (Ahırkapı), 205.Bkz. mahalle, avrıca 
bkz. Cankurtaran mahallesi 

. 

Sıraselviler (Haseki), 8 1  
Sıratutluk (Bayrampaşa), 75 
Sinan Paşa mesleği (Edirnekapı), 126.Bkz. meslek 
Sinan Paşa teriizusı (Beyazıt), 174, 280.Bkz. teriizu 
Soğanlık karyesi (Karta!), 282 
Soğukçeşme, 83.Bkz. çeşme 
Soğukkuyu medresesi, 83.Bkz. medrese 
sokak.Bkz. zokak 
Sormagir cami 'i (Cihangir), 20 l .Bkz. cami ' 
Söğüdlimaslak, 335.Bkz. maslak, ayrıca bkz. Söğüdlimeslek 
Söğütliçayır (Üsküdar), 24.Bkz. çayır 
su: Arslan Ağa -yı, 275 ;  Başlı -, 1 2 1 ;  Giçe-yı 

(Küçükköy), 175; Halkalı -ları, 1 25, 138, 155, 29 1 ,  359; 
Kırkçeşme -ları, 1 64, 217, 292; Köprili vakfı -yı, 126; 
Köpriliziide Mehmed Paşa -yı, 126; Sultan Biiyezld -yı, 
1 17, 1 25, 1 39, 1 69, 2 13, 320, 33 1 ;  Sultan Süleyman -ları, 
125; Taksim -yı, 287; Tophaneliziide el-Hiicc Mustafa 
Efendi vakfı -yı (Üsküdar), 3, 4; Tuna -yı (Küçük 
Çekmece), 292; Viiiide çeşmesi -yı, 176 

su defteri: Halkalı -, 48; Süleymiiniyye -, 48 
Su meclisi, 17 ,  1 39, 1 87, 1 92.Bkz. meclis 
Su neziireti, 204, 276, 279.Bkz. neziiret 
suk: Ayasofya-i keblr -ı, 2 1  
Sulıkulle (Edirnekapı), 1 29, 1 32, 1 86, 357; - caddesi, 1 3 1 ,  

1 34.Bkz. cadde 
Sultan Abdülhamid cami 'i (Beylerbeyi), 258.Bkz. cami ' 
Sultan Abdülhamld çeşmesi (Beylerbeyi), 23 l .Bkz. çeşme; 

-suyolları, 23 1 
Sultan Ahmed bölükbaşısı, 17 .Bkz. bölükbaşı 
Sultan Ahmed cami 'i, 22, 138, 1 39, 169.Bkz. cami ' 
Sultan Ahmed hıdmeti, 1 20.Bkz. hıdmet 
Sultan Ahmed imiireti, 22.Bkz. imiiret 
Sultan Ahmed meydiinı, 205.Bkz. meydan 
Sultan Ahmed suyolı, 22, 1 39, 1 69, 354.Bkz. suyolı 
Sultan Biiyezld ciimi 'i, 19, 67, 7 1 ,  98, 1 16, 1 26, 1 38, 1 54, 

230.Bkz. cami' 
Sultan Biiyezld imiireti, 7 1 ,  72, 98, 1 16, 1 26, 127, 1 38, 1 54, 

155 ,  168, 2 13.Bkz. imiiret 
Sultan Biiyezid katması, 1 12.Bkz. katma 
Sultan Biiyezid suyı, 1 17, 125, 1 39, 169, 2 13 , 320, 33 l .Bkz. 

su 
Sultan Mahmud Han-ı San! evkafı, 20l .Bkz. evkiif 
Sultan Mahmud-ı San! türbesi (Divanyolu), 95, 1 14, 173, 

209.Bkz. türbe 
SULTAN Mehmed Han, Ebu'l-feth, Fatih, 346 
Sultan Mustafa cami 'i (Üsküdar), 2 18 .Bkz. cami ' 
SULTAN Mustafa Han, 42, 47, 1 84 2 1 8  
SULTAN Osman Han, 352 

, 
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SULTAN Selim Han, 346 
Sultan Süleyman cami 'i, ! 38, 1 54, 260.Bkz. cami' 
Sultan Süleyman çeşmeleri (Rumelihisarı), 286.Bkz. çeşme 
Sultan Süleyman çeşmesi (Langa), 166.Bkz. çeşme 
Sultan Süleyman imareti, 7 1 ,  103.Bkz. imaret 
Sultan Süleyman suyolı, l l  7, 125, 335.Bkz. suyolı 
Sultan Süleyman vakfı, 197, 205, 22 l .Bkz. vakf 
Sultan tepesi (Üsküdar), l .Bkz. tepe 
suyolcı: Aksaray -sı, 55, 1 39, 146, 149, 153 ,  1 68, 221 ;  Atik 

All Paşa -sı, ı 15 ;  Atik Valide Sultan -sı, 163; 
Ayvansaray -sı, 1 1 , 162; Azablar -sı, 58, 69, 162, 263 ; 
Bali Paşa -sı, 240, 247, 248; Bayezld -sı, 21 1 ;  Beğlik 
-sı, 197, 200, 205, 209, 2 10, 2 ı7, 234, 248; Beşiktaş -sı, 
209, 2 10; Fındıklı -sı, 257; Gedik Paşa -sı, 173;  Hace 
Paşa -sı, 75, 156, 157, 165, 173, 263 ; Hekimağlı -sı, 9, 
ı ı, 55, 67, 68, ı 83, 263, 266, 268; İshak Paşa -sı, 57, 70, 
74, ı62, ı 85, ı9 1 ,  207; Nişancı -sı, 157; Tophaneliağlı 
-sı, 234; Turunçlı -sı, 223; Yedikulle -sı, 58, 198, 234, 
260; Zal Paşa -sı, 2 ı7  

suyolcı çavuşı, 277 
suyolı: Atik Valide Sultan -, 28; Ayasafya-i keblr -, 22, 

ı39, ı69, 354; Ayazma cami 'i - (Üsküdar), 42, 47; Aziz 
Mahmud Efendi dergahı - (Üsküdar), 43; Bayezld -, 72, 
ı39, ı55 ;  Beğlik Halkalı -, 108, 1 ı ! , 1 15, 125, 1 39, 1 67 ;  
Çinili cami ' i - (Üsküdar), 48 ,  92 ;  Davud Paşa -, 357; 
Davud Paşa kışlası -, 269; Ebussu'ud -, 237; Fatih 
Sultan Mehmed -, 22, 137, ! 39, 1 69, 348; Hadice Sultan 
- (Üsküdar), 44, 47; Halkalı -, 1 9, 98, 104, l l l , 1 15 ,  
129, 1 36, 203, 277; Haseki Sultan çeşmesi - (Karta!), 
282; Hekimağlı All Paşa -, 350; Humbarahane-i amire-, 
124, 14 1 ,  157;  Kösem Valide Sultan -, 44; Kurt kemeri 
-, 307; Narlıkapu çeşmesi -, 221 ;  Saray-ı cedld (Beğlik 
Halkalı) -, 1 39; Sel'imiyye - (Üsküdar), 38, 39, 47, 2 12; 
Sultan Abdülham'id çeşmesi - (Bey lerbey i), 23 1 ;  Sultan 
Ahmed -, 22, !39, ı69, 354; Süleyman -, ı 17 ,  335; 
Süleymaniyye -, 72, 104, ! 39, 155, 336; Turunçlı -, 263 

Südlice hammamı, 12.Bkz. hammam 
Süheyl Be� mahallesi (Fındıklı), 229, 256.Bkz. mahalle 
SÜLEYMAN Ağa (İshak Paşa suyolcısı), 57, 70, 74 
SÜLEYMAN Ağa (İshak Paşa suyolcusu), 74, 1 62, 1 85, 1 9 1 ,  

207 
SÜLEYMAN Ağa (Laleli bölükbaşısı), 247, 263, 290 
SÜLEYMAN Ağa (Su meclisi üyesi), �88 
SÜLEYMAN Ağa, el-Hacc (Osmaniye bölükbaşısı), 55, 57, 

162 
Süleyman Paşa bağçesi (Üsküdar), 2 19.Bkz. bağçe 
Süleyman Paşa katmaları (Üsküdar), 30.Bkz. katma 
SÜLEYMAN Usta (Bayezid suyolcusu), 2 1  1 
SÜLEYMAN Usta (Laleli bölükbaşısı), 240, 282 
SÜLEYMAN Usta (Laleli bölükbaşısı), 23 1 ,  234, 286 
Süleymaniyye bölükbaşısı, 200.Bkz. bölükbaşı 
Süleymaniyye cami'i, 103, 199, 2 10.Bkz. cami' 
Süleymaniyye ıskarası, 340.Bkz. ıskara 
Süleymaniyye kubbesi, ı 53, 324.Bkz. kubbe 
Süleymaniyye mahallesi (Beşiktaş), 165.Bkz. mahalle 
Süleymaniyye mesleği, 1 25 ,  292.Bkz. meslek 
Süleymaniyye su defteri, 48.Bkz. defter 
Süleymaniyye suyolları, 72, ı04, 1 39, 155, 336.Bkz. suyolı 
i!)üreyya (?) Paşa konağı (Ayasofya), 83.Bkz. konak 

İNDEKS 

ş 
Şa'ban Ağa bağı (Kağıthane), ı42, ı 58.Bkz. bağ 
şadurvan: Ahmed Paşa cami 'i -ı (Topkapı), 153 ;  Çinili 

cami'i -ı (Üsküdar), 89 
Şahızenne Hanım hanesi (Beylerbeyi), 236.Bkz. hane 
ŞAKİR Usta (Zal Paşa suyolcusu), 2 ı7  
Şeh'idlik (Üsküdar), 56  
Şehremaneti, 37, 85, 86, 98 
Şehzade yatağı, l l5, ı 37, ı 39 
Şekerkaya (Üsküdar), 49 
Şerif Paşa konağı (Üsküdar), 46.Bkz. konak 
Şevket Ağa konağı (Ayasofya), 84.Bkz. konak 
Şevket Beğ bağı (Küçük Çamlıca), 92.Bkz. bağ 
Şevki Paşa bağçesi (Topkapı), 239, 349.Bkz. bağçe 
Şevki Paşa bağı (Topkapı), 347, 353.Bkz. bağ 
Şeyh zokağı (Kasımpaşa), 249.Bkz. zokak 
Şeyhü'l-harem el-Hacc Ebubekir Paşa vakfı musakkafatı 

(Eyüp), 2 17.Bkz. musakkafat 
Şeyhülislam Mustafa Efendi dergahı (Eyüp), 2 ı6.Bkz. dergah 

T 
Tahtakal 'a hıdmeti, ı 19.Bkz. hıdmet 
Tahtaminare (Karagümrük), 105 ,  129, ı 3 1  
taksim: Ayasofya -i, 82, 83, ı 2 1 ;  Eğrikapu -i, 1 1 8 ;  

Humbarahane -i,  123; Kırkçeşme -i,  51 ,  1 19 
Taksim (Beyoğlu), 1 9 1 ,  229 
Taksim bölükbaşısı, 70, 1 88, 2 1 8, 228.Bkz. bölükbaşı 
taksim kubbesi (Üsküdar), 56.Bkz. kubbe 
Taksim suyı, 287.Bkz. su 
Takyeci mahallesi (Topkapı), 239, 358.Bkz. mahalle 
Talaş evi terazusı (Fatih), 7 1 ,  105 ,  1 3 l .Bkz. terazu 
Tamcit Osman Ağa bağçesi (Beylerbeyi), 235.Bkz. bağçe 
tar'ik: At'ik Valide -ı (Üsküdar), 5 ı ;  Kağıdhane -ı, 124; 

Kırkçeşme ana -ı, 20; Turunçlı su yı ana -ı, 22 
tarla: Ahmed Çavuş - (Yalova), 177; Al'i Beğ - (Topçular), 

ı49; Beğlik - (Küçük Çamlıca), 92; Beğlik 
(Rumelihisarı), 287; Çalıkoğlı -sı (Küçük Çamlıca), 89; 
Fatıma Sultan -sı (Rumelihisarı), 287 ; Hammarnci -, 34; 
Haz'ine kethudası -sı (Küçük Çamlıca), 90; Hırvat Kosti 
-sı (Beylerbeyi), 235; imam -sı (Riva), 159; İs ma ''il 
Efendi -sı (Üsküdar), 36; Kar'iboğlı -sı (Küçük 
Çamlıca), 93; Köse Mehmed Ağa - (Yalova), 178 

taş: - ocağı (Alibeyköy), 195, 1 96.Bkz. ocak; - ocağı 
(Beylerbeyi), 235.Bkz. ocak; - ocağı (Üsküdar), 32.Bkz. 
ocak; - tekne, 57, 68, 80, 128, 1 99, 2 ı6, 230, 253, 254, 
259, 261 , 262, 28 1 

Taşcılar (Edirnekapı), 99, ıo4; - terazCısı, 109.Bkz. terazlı 
Tavukcıoğlı bostanı (Bayrampaşa), 75.Bkz. bostan 
Tek küçükkemer, 3 1 7  .Bkz. kemer 
Tekkecinün bağı (Üsküdar), 36.Bkz. bağ 
tekye: Emir Buhar'i -si, 347; Miskinler -si (Üsküdar), 5 1 ;  

Parmak- (Horhor), 54 
tepe: Karta! -si, 347, 348; Sultan -si (Üsküdar), 1 
terazCı, 60, 84, 1 83, 2 15 , 244, 272, 290; Ağa cami 'i -sı 

(Beyoğlu), ı92; Armudlıbağçe -sı (Yalova), 1 79; Arslan 
ağzı -sı (Beyoğlu), 192; At'ik Al'i Paşa -sı (Beyazıt), 
1 74, 28 ı ;  Bayez'id -sı, 67; Bayram Paşa -sı, 353; Bodur 
- (Fatih), 1 1 1 ,  1 85, 347, 356; Bodur - (Üsküdar), 44; 
Bostan -sı (Fatih), ! O l ,  1 34, 273; Cellad çeşmesi -sı 
(Aksaray), 166; ÇavCış -sı (Fatih), 273; Çınar çeşmesi 
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-sı, 1 85 ;  Çifte-lar, 353; Çukurçeşme -sı (Fatih), 185; 
Eski All Paşa -sı (Fatih), 1 86; Eviçi -sı (Fatih), 1 86; 
Fenayi Dede -sı (Çapa), 273; Fındıklı -sı, 242; Hacı 
Evhad -si (Yedikule), 2 14; Harmanlık -sı (Üsküdar), 40, 
4 1 ;  Horhor -sı, 5 1 ;  İbrahim Paşa harnmaını -sı (Fatih), 
1 86; Kabataş -sı, 242; Kapu çeşmesi -sı (Eyüp), 262; 
Karaca Ahmed -sı (Üsküdar), 4 1 ,  43, 73; Karagümrük 
-sı, 1 32, 133; Kemankeş -sı (Beyazıt), 67, 1 74, 280; 
Kızılminare -sı (Horhor), 52, 54; Kuşbaz -sı (Beyazıt), 
6?, 173, 280; Lökünci bostanı -sı, 133; Maşatlık -sı 
(Usküdar), 39; Melek Hace -sı (Karagümrük), 7 1 ;  
Mihrimah Sultan ana -sı (Kuzguncuk), 259; Osmaniyye 
-sı, 322; SadefeHer -sı (Çemberlitaş), 67; Salkımsöğüt 
-sı (Ayasofya), 84; Sinan Paşa -sı (Beyazıt), 174, 280; 
�alaş evi -sı (Fatih), 7 1 ,  105, 1 3 1 ;  Taşcılar -sı, 109; 
Uskübli -si (Unkapanı), 223 ; Yeni -sı (Karagümrük), 
7 1 ;  Yeniçeşme -sı (Fatih), 72, 10 1 ,  1 33, 1 85 ;  Zindan -sı 
(Avretpazarı), 223 

teraza (Tophane), 242 
Terceman Beğ bağı (Bağlarbaşı), 2 12.Bkz. bağ 
Tersane, 96 
Tezgahcılar gözi (Fatih), 102.Bkz. göz 
Ticaret nezareti, 6 l .Bkz. nezaret 
Ticarethane (Beyazıt), 225 
timur barı, 7 1 ,  I 1 5  
Timurkapu, 237, 269, 322, 347, 349, 350, 353, 357.Bkz. kapu 
Timurkapu hıdmeti, 1 2 l .Bkz. hıdmet 
Timurkapu maslağı.Bkz. Timurkapu mesleği 
Timurkapu mesleği, 322, 334.Bkz. meslek 
Tiryaki çarşusı (Süleymaniye), 199.Bkz. çarşu 
Tiyatrohane (Tophane), 241 
tokmak başlı maslak, 2 15 ,  224.Bkz. maslak 
tolos kemeri, 307, 3 1 1 ,  3 14, 359.Bkz. kemer 
Topalun bağı (Üsküdar), 29.Bkz. bağ 
Topcılar karyesi, 149, 153, 3 1 3, 342, 348, 356, 357.Bkz. 

karye 
Tophane, 96, 1 2 1 , 1 23, 124, 2 1 1 , 227, 240 
Tophane bendleri, 20.Bkz. bend 
Tophane-i amire, 1 23 
Tophaneliağlı (Bağlarbaşı), 4, 8, 1 62, 2 12; - mesleği, 4 
Tophaneliağlı suyolcısı, 234.Bkz. suyolcı 
Tophanelizade el-Hacc Mustafa Efendi vakfı suyı (Üsküdar), 

3, 4.Bkz. su 
Topkapu caddesi, 76.Bkz. cadde 
Topkapu kabristanı, 349.Bkz. kabristan 
Topkapusı, 146, 149, 1 5 1 ,  356.Bkz. kapu 
Topuzlı bendi (1. Mahmud, 1 750), 292 
Tosunağlı bağçesi, 27 l .Bkz. bağçe 
Tasunun bağı (Topkapı), 349.Bkz. bağ 
Toşka bağı, 356.Bkz. bağ 
Taykar çeşmesi deresi (Üsküdar), 92.Bkz. dere 
Tozkoparan (Kasımpaşa), 248 
tramvay hattı, 148 
Tramvay kumpanyası, 149 
Tuğrakeş Efendi konağı (Ayasofya), 84.Bkz. konak 
tulumba, 165 ;  İngiliz -sı, 1 64 
Tuna suyı (Küçük Çekmece), 292.Bkz. su 
Turunçlı suyolcısı, 223 
Turunçluk, 348; - kolı, 349.Bkz. kol; - menba'ı , 349.Bkz. 

menba'; - suyı ana tarikı ,  22.Bkz. tank; - suyolı, 
263.Bkz. suyolı 
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türbe: Hamidiyye -si (Bahçekapı), 84; Karaca Ahmed Sultan 
-si, 39, 48; Mihrişah Valide Sultan -si, 260; Sultan 
Mahmud-ı Sani -si (Di vanyol u), 95, 1 14, 173, 209 

Türbe harnmaını (Eyüp), 262.Bkz. harnınarn 

u 
Uçar katma ıskarası, 335, 337.Bkz. ıskara 
Uzunkemer (Burgos), 1 72, 309, 333 .Bkz. kemer 
Uzunkoltuk, 3 1 5, 330 

ü 
"Q"çünci Sertiraz çeşmesi (Fındıklı), 256.Bkz. çeşme 
Uskübli terazusı (Unkapanı), 223.Bkz. teraza 
Üsküdar, 1 , 3, 4, 39, 73, 89, 162, 2 12, 2 1 8, 226, 259, 275 

V 
vakf: Bekir Paşa -ı, 2 16; Cevri Usta -ı (Üsküdar), 259; el

Hacc Mehmed Efendi -ı, 155 ;  Hadice Sultan -ı, 210; 
Hekimağlı Ali Paşa -ı, 1 84; Koca Yusuf Paşa -ı 
(Fındıkh), 255; Mihrişah Valide Sultan -ı, 6 1 ;  Mustafa 
Efendi -ı (Eyüp), 2 1  7 ;  Safıyye Sultan -ı (İncirköy), 55; 
Sultan Süleyman -ı, 197, 205, 22 1 ;  Valide Sultan -ı, 184 

Valide bağı (Üsküdar), 27.Bkz. bağ 
V al ide çeşmesi, 1 76.Bkz. çeşme; - suyı, I 76.Bkz. su 
Valide ıskarası, 3 19.Bkz. ıskara 
Vali de kolı, I 72.Bkz. kol 
Valide mektebi (Divanyolu), 95, 281 .Bkz. mekteb 
Valide mektebi (Fatih), 1 02, 133, 1 34.Bkz. mekteb 
V ALIDE Sultan, 95 
Valide Sultan evkafı, 1 84.Bkz. evkaf, ayrıca Bkz. vakf 
Vani karyesi, 17 .Bkz. karye 
V ani karyesi cami 'i, 12.Bkz. cami' 
VELI Ağa (Bayezid bölükbaşısı), 23 1 
VELI Usta (Azablar suyolcusu), 58, 69, 70, 1 62, 2 14, 285 
Vezir cami 'i (Hocapaşa), 85.Bkz. cami ' 
Vezneciler, 230 
Veznedar Efendi hanesi (Beylerbeyi), 236.Bkz. hane 
Vidos, 350 
Virankemer, 266, 349.Bkz. kemer 

y 
Yağcı Ali bağı (Topçular), 322.Bkz. bağ 
yağhane (Avretpazarı), 222 
Yağlıkcı ayazması (Küçük Çamlıca), 9 1 ,  92.Bkz. ayazma 
Yalakabad kasabası, I 77 .Bkz. kasaba 
Yalnızselvi (Küçük Çamlıca), 89, 9 1  
Yalnızselvi deresi (Üsküdar), 30.Bkz. dere 
Yanko bağı, 338, 339, 341 ,  342.Bkz. bağ 
yarma hendek, 5, 7, 8, 10, l l , 1 3, 1 5 ,  16, 52, 56, 63, 67, 68, 

73, 75, 76, 78, 79, 8 1 ,  82, 89, 9 1 ,  93, 100, 101 ,  104, 105, 
1 06, 108, 109, 1 14, 1 22, 1 33 ,  14 1 ,  142, 143, 147, 148, 149, 
1 50, 1 5 1 ,  1 52, 1 56, 1 58, 1 59, 166, 173, 1 80, 1 8 1 ,  1 82, 1 83, 
1 95, 1 96, 1 97, 206, 208, 220, 221 , 226, 228, 234, 235, 238, 
241 , 242, 260, 261 , 262, 265, 266, 267, 268, 27 1 , 272, 273, 
280, 28 1 , 284, 285 

yatakbaşı mesleği, 1 0, 40, 43, 5 1 ,  73, 105 ,  1 29, 1 30, 1 3 1 ,  1 35, 
1 97, 207, 226, 236, 237 

Yaver ıskarası, 1 12.Bkz. ıskara 
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yedi parmak künki, 1 22.Bkz. künk 
Yedikulle, 214, 22 1 
Yedikulle hıdmeti, I 19 .Bkz. hıdmet 
Yedi ku lle suyolcısı, 58, 198 ,  234, 260.Bkz. suyolcı 
Yedinci daire (Üsküdar), 2 12  
Yeldeğirmanı, 347 
Yeni terazusı (Karagümrük), 7 l .Bkz. terazQ 
Yeniciimi ' ,  85.Bkz. cami' 
Yeniciimi ' hıdmeti, 1 19.Bkz. hıdmet 
Yeniçeşme (Fatih), 10 1 ,  134.Bkz. çeşme; - caddesi, 

I O l .Bkz. ciidde; - terazusı, 72, 10 1 ,  1 33, 1 85 .Bkz. terazQ 
Yenikubbe, 19 ,  1 1 8, 260.Bkz. kubbe 
Yenimahalle (Sarıyer), 1 87 
Yenimahalle (Üsküdar), 226 
Yılanlımaslak, 335 .Bkz. maslak 
yokuş: Daltaban -ı (Kumkapı), 1 56; Selim Paşa konağı -ı 

(Ekşikaradut), 48 
Yorgi Kalfa hanesi (Sarıyer), I 89.Bkz. hane 
YUSUF Halife (Suyolcu çavuşu), 146, 173 
Yusuf İzzeddln Efendi bağçesi (Fındıklı), 240.Bkz. bağçe 

İNDEKS 

z 
Zabtiyye dairesi, 209 
Zabtiyye dairesi (Üsküdar), 220.Bkz. daire 
Zabtiyye karagolhanesi (Vaniköy), 1 6.Bkz. karagolhane 
Zabtiyye nezareti, 62, 2 10, 279.Bkz. nezaret 
Zal Paşa hıdmeti, 1 1 8.Bkz. hıdmet 
Zal Paşa suyolcısı, 2 17.Bkz. suyolcı 
Zenclrli hıdmeti, 125 .Bkz. hıdmet 
Zindan terazusı (Avretpazarı), 223.Bkz. terazQ 
Zindan zokağı (Haseki), 8 l .Bkz. zokak 
zokak: Attar Toros -ı (Sütlüce), 10; Ayvalıdere -ı 

(Üsküdar), 45; Babadağı -ı (Üsküdar), 40, 43, 45; Cüce 
çeşmesi -ı (Fatih), I 3 1 ;  Çukur ipekci -ı (Fatih), 134, 
1 35 ;  Değirmen -ı (Fatih), 1 0 1 ,  1 34; Filibos -ı (Süt! üce), 
10;  Kalender çeşmesi -ı (Haseki), 80, 8 I ;  Lüleci Yekta 
-ı (Karagümrük), 133, 134; Sabuncı -ı (Karagümrük), 
1 00; Sebzevatcılar -ı (Bahçekapı), 85; Şeyh -ı 
(Kasımpaşa), 249; Zindan -ı (Haseki), 8 1  
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