XVI. YÜZY~ LDA OSMANL~~ ~MPARATORLUGUNDA
SU - YOLCULUK
ABDULLAH MARTAL *
400. Ol~im r~ frlmiinde
Mimar Sinan'i Anarken
Osmanl~~ ~ mparatorlu~unu siyasi aç~dan ele alan ara~t~rmalar say~ca
belirli bir yere ula~mas~ na ra~men, sosyal yönüyle, özellikle alt yap~~ kurulu~lar~yla ilgili çal~~malar~ n çok az oldu~u gözlenmektedir. Osmanl~ lar~ n
sosyal yap~s~ n~~ ilgilendiren konulardan biri de su i~leridir. Su, her zaman
insanlar~ n günlük ya~ay~~lar~ nda vazgeçilmez unsurlardan biri olmu~tur.
Bu sebeple, Osmanl~ larda su i~lerinin nas~ l yürütüldü~ünü, bu konuda
neler yap~ ld~~~ n~~ ve günümüze neler kald~~~ n~~ ö~renmek yerinde olur. Ayr~ ca, XX. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~nda tarih ara~t~ rmalar~ na getirilen yeni boyutlara bir tamamlama niteli~i ta~~yabilir.
Osmanl~~ Devletinde su-yolculuk konusunu ele ald~~~ mda, hocam rahmetli Cengiz Orhonlu'nun bir makalesi d~~~ nda bu konuda ciddi bir çal~~maya rastlayamam~~t~ m. ~ngilizce olarak sunulup yay~ nlanm~~~olan bu bildiri, Orhonlu'nun ölümünden sonra hocam Salih Özbaran taraf~ ndan
"XVI. Yüzy~ lda Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Su-yolcu Kurulu~u" ba~l~~~~
alt~ nda türkçeye çevrilmi~~ve Orhonlu'nun makalelerinden derlenmi~~olan,
Osmanl~~Imparatorlu~unda ~ehircilik ve Ula~~ m Üzerine Ara~t~ rmalar ba~l~ kl~~ kitapta yay~ mlanm~~t~ . Bu makalenin dipnotlar~ ndan yola ç~ karak çe~itli
eserleri incelemeye ba~lad~ m. ~ nceledi~im eserlerde konuyla ilgili
gördü~üm kaynaklar, giderek literatürümün kabarmas~ na yolaçt~. Ancak
yine de, da~~n~ k halde toplad~~~ m bu bilgiler konuya yeterince aç~ kl~k getirecek seviyede' de~ildi. Nihayet ~ stanbul'a giderek Ba~bakanl~ k Ar~ivinde
ara~t~ rmaya ba~lad~ m.
Ar~ivin yan~ nda, ~stanbul kütüphanelerinde yapt~~~ m incelemeler de
oldukça zengin say~ labilecek belge ve bilgi toplamam~~ sa~lad~. Böylece,
"XVI. Yüzy~ lda Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Su-yolculuk" ortaya ç~ kt~ .
* Metinde kulland~~~m k~ saltmalar~n listesi makalenin sonunda verilmi~tir.
Belleten C. LII, 100
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Osmanl~ lar~ n su kültürü hakk~ nda k~sa aç~klamalarda bulundu~um giri~~k~sm~ ndan sonra, l. bölümde, Osmanl~~ imparatorlu~unda alt yap~~ hizmetlerinin bir bölümünü olu~turan su-yollar~, bak~ m ve onar~ mlar~~ ile suyolu haritalar~~ konusunda genel bir bilgi vermeye çal~~t~ m. II. ve III
bölümlerde, su-yolculu~un ortaya ç~ k~~~n~, su i~lerinde çal~~anlar~~ ve sosyal
durumlar~ n~~ belgelerin ~~~~~ nda ele ald~ m. IV. bölümde, su-yolculu~un kurumla~mas~, su-yolu naz~ rlann~ n görev ve sorumluluklar~, baz~~ su yolsuzluklar~~ ve XVI. yüzy~ l su-yolu naz~ rlar~~ hakk~ nda aç~ klamalarda bulundum. Özetin yer ald~~~~sonuç bölümünden sonra, VI. bölümde, su-yolculuk ile ilgili baz~~ ar~iv belgelerinin fotokopilerine ve yeni harflerle yaz~l~~lanna yer verdim.
Bu arada, ~stanbul Teknik Üniversitesi Ö~retim Üyelerinden say~ n
Prof.Dr.Kâz~ m Çeçen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl~k-Mühendislik
Fakültesi Ö~retim Üyelerinden say~ n Prof. Dr. Ünal Özi~'in, Osmanl~larda su-yollar~~ konusunda -mimarl~ k ve mühendislik aç~s~ndan yapt~klar~çal~~malar~~ da benim için ayr~ca yol gösterici oldu.
Çal~~mamda yard~ mlar~n~~ esirgemeyen say~ n Prof. Dr. Salih Özbaran'a, XVI. yüzy~ l belgelerinde kar~~la~t~~~ m zorluklar~~ a~mamda yard~ mc~~
olan Ö~retim Görevlisi say~ n Aydo~an Demir'e, ~zmir Atatürk ~l Halk
Kütüphanesinden say~n Aysel Erdem ve Özen Özgülen`e, Beyaz~ t Devlet
kütüphanesinden say~ n Erkut Güngör'e, ~stanbul Ba~bakanl~ k Ar~iv Dairesindeki görevlilere ve her hususta bana yard~ mc~~ olan e~im Birgül'e te~ekkür etmeyi bir borç bilirim.
GIRI~ : OSMANLILARDA SU KÜLTÜRÜ
Su, canl~ lar~n yerle~imine, toplumlar~n yerle~im birimleri meydana getirmelerine tesir eden co~rafi faktörlerden birisidir. ~ nsanlar her zaman,
sudan en iyi ~ekilde yararlanman~ n yollar~ n~~ aram~~lard~ r. Uygarca ya~ayabilmenin önde gelin unsurlar~ ndan biri de su ihtiyac~ n~ n kar~~lanmas~~ olmu~tur.
Tarihte, ilk yerle~ik tar~ m uygarl~klan su boyu ovalar~ nda görülür.
Ba~ta Mezopotamya olmak üzere M~s~ r, Hindistan ve Çin uygarl~ klan buna örnekti'''. Su boyu ovalar~nda suni sulama i~lerinin uygulanmaya ba~lamas~yla tar~ mda verim yükselmi~, Nil, Dicle ve F~ rat nehirleri gibi su
havzalar~ nda baz~~ yerle~me noktalar~~ zamanla ~ehirlere dönü~mü~tür.
Suyun insanlar taraf~ndan kontrol alt~ na al~ nmas~yla, su i~leri de zamanla kurumla~m~~, kanunlar ve hükümlerle belirlenmi~tir.
I Baykan Sezer,

Asya Tarihinde Su Boyu Ovalan ve Bodur Uygarl~k/an, ~stanbul 1979, S. Il

OSMANLI IMPARATORLUCUNDA SU - YOLCULUK

1587

Osmanl~larda, özellikle XVI. yüzy~lda su i~lerinde belli bir geli~me
gözlenmektedir. Bu yüzy~lda, uzunlu~u 40-50 km.'yi bulan su yollar~yla
büyük merkezlerin su ihtiyac~n~n kar~~land~~~~bilinmektedir. Uzak noktalarda bulunan kaynak sular~n~~ ~ehirlere ak~tabilmek için, dönemine göre
modem say~labilecek tekniklerin uyguland~~~~gözden kaçmamaktad~r. Di~er meslek dallar~~ gibi su i~leriyle u~ra~anlar da bir meslek olu~turmu~lar,
bu meslekten olanlara "su-yolcu" ad~~ verilmi~tir. Bu meslek "su-yolu naz~rl~~~" bünyesinde kurumla~m~~t~r. Su-yolu naz~rl~~~n~n, günümüzün Devlet Su ~~leri Genel Müdürlü~üne birçok bak~mdan e~de~er say~labilecek
yetki ve sorumluluklarla donat~lm~~~oldu~unu hat~rlarsak, konunun önemi
daha iyi anla~~l~r. Sayd~~~m~z bu gerekçelerle ve kurumla~ma ile Osmanl~larda birçok su tesisi meydana getirilmi~, bu eserlerin bak~m~, onar~m~~ve
korunmas~yla ilgilenilerek, günümüze kadar ya~amalar~~ ve hizmet etmeleri
sa~lanm~~t~r..
Osmanl~lardan günümüze kalan bend, su kemeri, su-yolu, çe~me, ~ad~rvan ve bunlara benzer su yap~lan, Osmanl~~ su kültürünü yans~tan eserlerdir. Bu tür eski eserlerin ço~unda sudan en iyi biçimde yararlanma
yollar~n~n dü~ünülerek, emniyet ve sa~laml~~~n ön planda ele al~nd~~~~
görülür. Özellikle bendler, çe~me ve ~ad~rvanlar, su-yollar~, Osmanl~larda
canl~~bir su kültürünü belirten örneklerdir.
XV. ve XVI. yüzy~llarda büyük yat~r~mlar sonucu gerçekle~tirilen 'su
tesisleri, y~llarca hizmet vererek günümüze kadar ya~am~~~eserlerdir. Bu
dönemde, önce kaynak sular~n miktar~, uzun ara~t~rmalar sonucu ölçülür
ve yeterli su bulundu~u anla~~ld~ktan sonra arazi incelemesine ba~lan~rd~.
Suyun nerelerden ak~t~laca~~, nerelere kemer veya tünel yap~laca~~~planland~ktan sonra su-yolunun yap~m~na geçilirdi. Böylece, kanallar, kemerler, tüneller ve künkler yoluyla suyun uygun bir seviyede istenilen bölgeye
ak~~~~sa~lan~rd~. Ayr~ca, çe~itli i~lemler uygulanarak su, ant~l~r ve temizlenirdi. Bu i~lemler, "dinlendirme", "durultma", "çökeltme", "havaland~rma"
ve "aktarma"d~r. Bu i~leri gerçekle~tirmek için savaldar, bacalar, filtreler ve
antma.havuzlan yap~l~rd~~2.
Devlet taraf~ndan yannlan su-yollanna, vatanda~lar~n ba~ka kaynaklardan bulduklar~~ sular~~katmalanna izin verilirdi. "Katma su" ad~~verilen bu
sular~n bir k~sm~, miktar~~ölçülerek ana-su yoluna al~n~rd~. Buna "Hakk-~~
mecra" ad~~verilirdi 3. Geri kalan suyu vatanda~~kendi evi veya bahçesinde
2
3

O. Onur, Edirne Su kültürü, Istanbul 1985, s. 22
K. Çeçen, Istanbul'da Osmanl~~Deminde Su Tesisleri, Istanbul

1984, s. 8
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kullanabildi~i gibi, dilerse vak~ f çe~me de yapt~ rabilirdi. Bu sayede ana suyollar~na binlerce katma eklenmi~~ve halk yeni sular bulmaya te~vik edilmi~~olurdu.
Vak~ f su tesisi kuranlar bunlar~~ meydana getirmekle kalmaz, bak~ m~,
onar~ m~~ ve ya~at~ lmas~~ için de belirli bir fon olu~tururlard~. Padi~ah vak~ flar~~ bir yana b~ rak~ l~ rsa ad~~ an~ lmaya de~er baz~~ su vak~flan ~unlard~: Beykoz'da Kabakulak Ahmet A~a suyu, Çengelköy ve Beylerbeyi'nde Kavas
Ahmet A~a çe~meleri, Alemda~~'nda Nurbanu Sultan'~ n Ta~delen suyu,
Ankara'da ~eyhülislâm Mehmet Efendi, Bursa'da ~eyhülislâm Karaçelebizâde Efendi sular~~ ve çe~meleri, Izmir'de Köprülü zâde Faz~l Ahmet Pa~a
ve Kethüda Osman A~a sular~, K~ br~s'da Ebubekir Pa~a, Pertev Pa~a, Ahmet Pa~a ve Silâhdar A~a su valufland~ r 4.
1554 y~l~ nda yaz~ld~~~~san~ lan ve Süleymaniye su-yollar~n~ n yap~ l~~~ n~~
canl~~ bir dille anlatan manzum bir eser, o devirde halk~ n su-yollan yap~m~ na kar~~~gösterdi~i ilgi ve heyecan~~ yans~tmas~~ aç~s~ ndan de~er ta~~ r'.
Osmanl~ lar~ n,yerle~im bölgelerine su sa~lamaktan ba~ka daha büyük
su projeleriyle de u~ra~t~ klan bilinmektedir. 1532'de Nil nehri ile K~z~ldeniz aras~nda bir kanal açmay~~ dü~ünmü~ler, bu suretle de Akdeniz ile
Hint okyanusu aras~ ndaki ba~lant~y~~ kolayla~t~r~rken do~u baharat~ n~~ do~rudan do~ruya Istanbul'a ta~~may~~ tasarlam~~larch 6. Bat~l~~ kaynaklar aç~ lmak istenen kanal i~inde 1532'de binlerce i~çinin çal~~t~~~ n~~ belirtmektedir.
A~a~~~yukar~~ ayn~~ görü~le, Osmanl~ lar, Volga ve Don nehirlerini birle~tirerek gemilerle Karadeniz'den Hazar Denizi'ne geçmek ve bu sayede
Türkistan'la ba~lant~~ kurmak istemi~lerdi I563'de ortaya at~ lan bu projede Kefe beylerbeyi Kas~ m Pa~a görevlendirilmi~, ancak K~ r~ m Han~'n~ n
önemini kaybetme endi~esiyle yard~ ma yana~mamas~~ üzerine 1569 Astrahan seferi s~ras~ nda yar~ m kalm~~t~~
Ayr~ca, N.Akmandor'un yapt~~~~incelemeye göre, 1582'de Mimarba~~~
Koca Sinan, Sakarya nehrini, kanalla Sapanca gölü üzerinden Marmara
A.H. Berki, S. Çumral~ , Su Haklar~, Ankara 1959, s. 40
R. Anhegger, "Eyyubi'nin Menffic~ b-~~ Sultan Süleyman'~~ ~stanbul Su-yollar~ n~ n in~as~ na Ait Bir Kaynak", Tarih Dergisi, c. ~ , say~~ ~~ , (~stanbul 1950), ~~ 19-138 s.
S. özbaran, "Osmanl~~ imparatorlu~u ve Hindistan Yolu", Tarih Dergisi, say~~ 31 (~stanbul 1977), S. 96.
7 H. ~nalc~ k, "Osmanl~-Rus Rekabetinin Men~ei ve Don-Volga Kanal ~~ Te~ebbüsü",
Belkten, No: 46 (1 948), 349-402 S.
A.N. Kurat, Tdrk~ye ve Idi! Boyu, Ankara 1966, 207 s.
5
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Denizi'ne ak~ tmak için bir proje tasarlam~~t~. Bu amaçla, Mimar Sinan,
Sermimar Mehmet, Sermimar Davut A~a, müneccim ve ras~ t molla
Fütuh, Mimar Çavu~ , Mimar Süleyman, Su-yolcu Yusuf ve Su-yolcu
Ali'den olu~an heyet bir rapor haz~ rlam~~t~. Raporda projenin faydalar~~
~öyle özetlenmi~ti:
- Sapanca gölünü bir deniz endüstri bölgesi haline sokmak ve bir
tersane kurmak,
2 - Sakarya nehri boyundaki havzan~ n ürünlerini Izmit bölgesine ve
di~er bölgelere su-yolu ile kolay ve ucuz olarak ta~~mak,
3 - Nehir, göl, deniz su kodlar~~ fark~ ndan yararlanarak de~irmen ve
dolap tesislerini kurmak,
4 - Göl su yüzeyinin alçalmas~~ ile ç~ kacak de~erli tar~ m arazisini kazanmak,
5 - Sakarya ovas~ nda ta~k~nlar~~ kontrol alt~ na almak.
Böylece belirtilen faydalarla y~ lda 50 yük alt~ n veya 5 milyon akçe gelir sa~lanabilece~i hesaplanm~~t~~9.
Sayd~~~ m~z bu projeler baz~~ sebeplerden gerçekle~tirilemedi. Ancak,
XVI. yüzy~lda Osmanl~ lar~ n sulardan yararlanma dü~ üncesini yans~ tmas~~
aç~s~ ndan ilginç örneklerdir.
I— OSMANLI ~ MPARATORLU~UNDA SU-YOLLARI

—Su-rollan
Yerle~im birimlerinin içme ve kullanma suyunu sa~lamak için yap~ lan
su iletim sistemlerine su-yollar~~ denir. Su-yollar~ ndan söz edildi~inde, bir
suyun kayna~~ndan al~ narak bir yerle~im merkezine getirilmesine ve istenilen yere da~~t~ lmas~ na kadar yap~ lan bütün tesisler anla~~lmal~d~ r. Bu tesislerden. ba~kalar~ ; Kanallar, tüneller, su kemerleri, su terazileri, maksemler, su depolar~~ ve ar~tma havuzland~ r.
Osmanl~larda, di~er bay~ nd~ rl~ k hizmetleriyle beraber ~ehirlere su getirme i~ine de önem verilmi~~ve bu amaçla büyük yat~ r~ mlar yap~lm~~t~ r.
Bu aç~dan, ba~ta ~stanbul olmak üzere, Edirne, Selanik, Bursa, Manisa,
N.Akmandor, "Koca Sinan'~ n Planc~l~~~, Eserleri ve Mühendisli~i", Ti~~k~y~~Mühendislik
Haberleri, say~ : 157 (Nisan 1986), 5.4
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Amasya, Konya, Kayseri, Halep ve ~am ile Hicaz su-yollan önemlidir.
Devlet taraf~ ndan yapt~ r~lan su-yollar~ndan ba~ka, baz~~ hay~r sahiplerinin
kurduklar~~ vak~ flar yoluyla getirdikleri sular da ~ehir sular~na katk~~ sa~lam~~t~ r.
Osmanl~~ döneminin en önemli su yap~lar~~ Istanbul'da görülür. Fetihten sonra ~ehrin yeniden imar~ nda, su problemi de ilk planda ele al~narak, ~ehirde say~s~~ artan çe~meleri besleyecek tesislerin yap~ m~na ba~lanm~~t~. Fatih, II. Bayezit ve I. Selim zaman~nda, bu çal~~malar yaln~z Halkal~~ sular~~ üzerinde olmu~tur
Istanbul'un ilk su tesislerinin Bizansl~lar zaman~nda yap~ld~~~~bilinmektedir. O devirde, ~ehir d~~~ ndaki bendlerde toplanan sular, kemerlerle
~ehre getirilerek, üstü aç~ k ve kapal~~ olan su depolannda toplanm~~~ve halka dengeli da~~t~lmak üzere çe~itli semtlerde çe~meler yapt~r~lm~~t~~ ". Bizans ~mparatorlar~ ndan Jüstinyen'in Istanbul'da 540 y~l~nda yapt~rd~~~~su
tesisleri, ~ehrin s~k s~k ku~at~lmas~~ sonucu harap olmu~~ve halk su ihtiyac~n~~ sarn~çlarla, depolardan kar~~ lamak durumunda kalm~~t~~12 . Kritovulos,
Fatih devrinde, su terazileri ve künklerle ~ehre su ak~t~larak halk~n ihtiyaD.
c~ n~~ kar~~ layacak eserler meydana getirildi~inden söz etmektedir Osman
Ergin, bir ~ehre künkler ve terazilerle su getirilmesinin ilk olarak Osmanl~larda görüldü~ünün iddia edildi~ini belirterek, ilk uygulayan~n da Fatih
olmas~~ gerekti~ini öne sürmü~tür ".
Evliya Çelebi, Seyahat-namesinde, Bizansl~lann ya~mur sular~na yollar
yaparak ~stanbulda 5 yerde bulunan aç~k sarn~çlan doldurduklar~n~, di~er
üstü kapal~~ sarn~çlar~~ da K~rkçe~me suyundan k~~~n doldurup yaz~n tükettiklerini belirtmi~~ve fetihten sonra Istanbul'da Fatih'in 200, 11. Bayezit'in
70 ve Kanuni'nin 700 çe~me yapt~rd~~~n~~ yazm~~t~r". Bu rakamlar~n do~ruluk derecesi tart~~~ labilir olmakla beraber, Istanbul'da yeni mahalleler
kurulmas~yla çe~me say~s~n~n da giderek artt~~~~ve yeni su-yolu projelerinin
uyguland~~~~bir gerçektir. Nitekim, yaln~z Halkal~~ sular~na ait su-yollar~n~n
yap~m~~ Fatih devrinden ba~layarak XVII. yüzy~l ortalar~na kadar devam
~lözis, Su Tap~lan, ~zmir 1983, s. 16.
" 0.Ergin, Fatih Imareti Vakfiyesi, ~stanbul 1945, S. 17.
157 (Ankara 1968), 5.9
12 E.ozand, "Koca Sinan..." Türkiye Mühendislik Haberleri, say~~
Kritovulos, Tarih-i Sultan Mehmed Han-t Sani (Çev .Karolid), ~stanbul 1328, 191 s.
0.Ergin, Fatih ~mareti Vakflyesi, C.2, ~stanbul 1314, s.29
Evliya Çelebi, Seyal~al-name, C. 2, ~stanbul 1314, S. 29.
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etmi~tir. Halkal~~ su sistemi, yer yer ayr~ lan sonra tekrar biraraya gelen,
toplam uzunlu~u 120 Km.yi bulan 15 farkl~~ su-yolundan olu~mu~tur 16.
XVI. yüzy~ l~ n en önemli su tesisleri, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Mimar Sinan taraf~ ndan ~stanbul ve Edirne'de gerçekle~tirildi.
2 — Mimar Sinan 'in Su-rallan
XVI. yüzy~ l~ n su yap~ lar~~ aras~ nda Mimar Sinan'~ n su-yollar~n~ n ayr~~
bir önemi vard~ r. Edirne'de Ta~l~ müsellim, Istanbul'da Süleymaniye ve
K~ rkçe~me su-yollar~~ mimarl~ k sanat~~ kadar mühendislik aç~s~ ndan da de~er ta~~ r. Özellikle K~ rkçe~me su-yollar~ n~ n, her ayr~ nt~s~~ ile mükemmel,
planl~~ ve komple bir tesis olarak yap~ ld~~~~uzmanlarca belirtilmektedir '7.
Mimar Sinan'~ n 1587'de ~air Nakka~- Si Mustafa Çelebi'ye kendi a~z~ ndan yazd~ rd~~~~eserlerinin listeleri "Risale-i Tezkiret'ül Ebniye" "Tuhfet-ül
Mimarin" ve "Tezkiret-ül Bünyan" adl~~ risalelerde yer al~ r"". Birbirine çok
yak~ n benzerlikleri olan bu eserlerde 1538'de mimarba~~~olan Sinan'~ n 50
y~ l boyunca kald~~~~bu görevde yapt~~~~hizmetler belirtilmi~ tir. "Risale-i
Tezkiret'ül Ebniye" nin manzum olan giri ~~k~sm~ nda K~ rkçe~me su-yollar~n~ n yap~ m~~ ~u m~ sralarla anlat~ lmaktad~ r:
"Istanbul'da çekilüp suya k~ llet azald~~ K~ rkçe~me ya~~~gayet
Yine ol semtde sular bulundu su yollar~~ yap~ lmak emr olundu
Yapub kavsi kuzah gibi kemerler ç~ kard~ k sular~~ ~ehre beraber
Olub cari ol ab~~ p~:~ r safada yap~ ld~~ çe~me üçyüzden ziyade" 19.
Peçevi, K~ rkçe~me sular~ n~ n getirilmesinden önce Istanbul'da halk~ n
bir içim suya muhtaç oldu~undan sözederek K~ rkçe~me su-yollar~~ için 507
yük ve 80.000 akçe harcand~~~ n~ , bunun da Süleymaniye Camii masraf~ ndan çok az olmad~~~ n~~ belirtir 20.
K.Ceçen, Istanbul'da Osmanl~~ Devnnde Su Tesisleri, s. 25
K.Çeçen, Osmanl~~Devri Su Tesisleri, s.54
R.M.Meriç, Mimar sinan, Hayat:, Eseri I, Mimar Sinan 'in Hayat~na Eserlerine Dair Metinler, Ankara 1965, 129. s.
19 Meriç, ayn~~ eser, s.59
20 Peçevi, Tarih-i Peçevi, c. ~~, ~stanbul 1283, s.424 "Flayrat-~~ âliyenin biri dahi K~ rkçe~me
suyudur. Zikr olunan inhar Istanbul'a cereyan etmezden evvel herkes bir içim suya muhtaç ve
kemal-i muzayaka ve k~llet çekilürmü~~ol babda olan musubat-~~azime amiddir ki hasenat~~defterlerinin dibacesi vaki ola ve masar~f~~ dahi camii ~erif masanf~ ndan çok nâk~s de~il bunun dahi
muhasebesi be~ yüz yedi yük ve seksen bin akçe olmak üzere görüldü~ün yazm~~lar."
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Evliya Çelebi'nin anlatt~ klar~ na göre, Kanuni Sultan Süleyman Mimar
Sinan'dan, Istanbul'un bat~s~nda Belgrad ormanlar~nda toplanan kaynak
sular~ n~~ ~ehre ak~t~lmas~ n~~ istedi~inde, Sinan, bu i~~için alt~ n keselerinin uç
uca dizilmesi gerekti~ini bildirmi~, bunun üzerine Kanuni ~stanbul'un su
s~ k~ nt~s~ n~~ giderebilmek için keselerin yan yana dizilmesine dahi raz~~ oldu~unu belirtmi~~ve böylece K~ rkçe~me su-yollar~ n~ n yap~m~ na ba~lanm~~t~ '.
K~rkçe~me su-yollar~n~ n yap~ m~ na bir ba~ka olay~ n da katk~s~~ oldu~undan sözedilir. M~s~ r valisi Deli Hüsrev Pa~a'n~ n M~s~ r'dan al~ nan y~ ll~ k verginin iki kat~ n~~ göndermesi üzerine bu paran~ n halka zulüm yap~ larak topland~~~~ ku~ kusunu duyan Kanuni durumu soru~ turur. Verginin dürüst
olarak topland~~~ n~ n aç~ klanmas~ na ra~men Kanuni'nin gönlü rahat etmez
ve ~eyht~ lislâm Ebussuud Efendi'nin fetvas~~ ile bu paran~ n su-yollar~ na
harcanmas~ n~~ emreder'. Ancak, Deli Hüsrev Pa~a'n~n M~s~r valili~inin,
K~ rkçe~me su-yollar~ n~ n yap~ m~ na ba~lanmas~ ndan yakla~~ k 'o y~ l önceye
rastlamas~~ sözkonusu M~s~ r gelirinin bu yolda kullan~ lma ihtimalini çok
zay~ flat~ r.
Ahmet Refik'in de~erlendirmelerine göre 1554 y~l~ nda ~stanbul'da bir
i~çinin gündeli~i 6 akçe, bir ustan~ n 12 akçe idi; Bir at yükü su ise 15 akçeden sat~llyordu 23. Bu de~erlendirmeleri de gözönüne al~ rsak an~ lan suyolunun yap~ m~ na as~ l sebebin halk~ n su s~ k~nt~s~ na çözüm bulmak oldu~unu ileri sürebiliriz.
K~ rkçe~me su-yollar~ n~ n yap~m~~ 1555-1560 tarihleri aras~ nda sürmü~,
ancak 1563'de meydana gelen büyük bir sel bask~ n~ nda Mu~lava ve
Güzelce kemerin y~ k~ lmas~yla onar~ mdan geçmi~~ve 1564 y~ l~nda hizmete
aç~lm~~ t~ r".
"Tuhfet-ül Mimarin" in Nev'i Sabi bölümünde Mimar Sinan, su-yollar~ nda yapt~~~~kemerleri ~u ~ekilde belirtmi~tir:
"Evvel Bend Kemeri
Ve Uzun kemer
Ve Gözlüce kemer yani Kavuk kemer
Ve Mu~lova kemeri
21

22

Evliya Çelebi, Seyaat-~d~me, s.165
Solak-zâde Mehmet Efendi, Tarih-i Solak-zdele, ~stanbul ~~ 297, ss. 4.50-451

A.Ref~ k, Ta~k Mima~lan, ~stanbul 1977, s. 37
2 A.Ref~k, Alimle~~ve Sandtkarla~, ~stanbul 1924, s. 18.
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Ve Havz-~~ kebir ki sular anda cem'olur
Andan gayri daha kaç kemer vard~ r
Ve Müderfis köyü kurbünde dahi kemer vard~r
Ve Mu~lova kemeri ile Uzun kemer selden harab olup
tekrar yap~lm ~~t~ r" 25.
Katmalarla birlikte toplam uzunlu~u 50 Km.yi bulan K~rkçe~me suyollar~, Kâ~~ thane deresinin Belgrad ormanlar~ ndaki iki ayr~~ kolunun sular~ n~~ derleyerek Ba~ havuz'da birle~ en kârgir galerilerle E~rikap~~ maksemine
ula~~ r ve oradan ~ehrin çe~itli yerlerine da~~ t~ l~rd126. Da~~t~ lan bu sular 94
çe~ me, 13 hamam, 7 saray, 4 ~ad~ rvan olmak üzere 158 çe~itli tesisi beslemekteydi 27.
Kay~ tlara göre K~ rkçe~me su-yollar~n~ n yap~m~~ için sarf edilen paran~ n
40 263 063 akçe oldu~unu belirten K.Çeçen, "Böyle büyük bir tesisin 6
y~l gibi k~ sa bir sürede bitirilmi~~olmas~~ o günkü araç, gereç ve yol ~artlar~~
gözönünde tutulacak olursa, çok k~sa bir süre say~l~ r ve bunun büyük bir
ba~ar~~ oldu~u sonucuna vanl~ r" demektedir 28. 1564'de selden y~l~kan yerlerin onar~ m~~ için harcanan 9.8 milyon akçe ile beraber K~ rkçe~me su-yollar~ na toplam 50 milyon akçe harcanm~~t~r 29. Süleymaniye Camii'nin 53
milyon akçe ile tamamland~~~~dü~ünülürse'', K~ rkçe~me su-yollanna yap~lan yat~r~ m~ n büyüklü~ü daha iyi anla~~l~ r. K~ rkçe~me su-yollan
günümüzde de Istanbul'un su ihtiyac~n~ n kar~~lanmas~nda katk~~ sa~lamaktad~ r.
Mimar Sinan'~n Istanbul'a getirdi~i ikinci büyük su sistemi Süleymaniye su-yolland~ r. 1550-1557 tarihleri aras~ nda yap~m~~ tamamlanan Süleymaniye Camii'nin suyunu sa~lamak amac~yla yap~m~na ba~lanm~~~ve camiyle beraber tamamlanm~~~olan Süleymaniye su-yollan, Istanbul'un n~meli yakas~ n~~ besleyen üç büyük sistemden biri olan ve 15 farkl~~ su yolundan olu~an Halkal~~ su sisteminin en uzun ve en fazla suyu olan koludur.
Süleymaniye su-yollar~, Aypah ve Ç~ narl~~ adl~~ iki kolun Çiçoz kubbesinde
Meriç, Mimar Sinan, s. 42.
LöZi~, Su Miihendisliji Tardzi Apszndan Mimar Sinan'~n Su Yollan, ~
zmir 1987, s. 4- I.
27
E.opzand, "Koca Sinan...", s. ~~o
28 K.Çeçen, Osmanh Devri Su Tesisleri, 5.54
29 A.Refik, Alimler ve Sanatkiirlar, s. 18
3°
.L.Barkan, Stihymaniye Camii ve ~mareh in~aat: (1550-1557), c.1, Ankara 1972,393 s.
25
26
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birle~mesiyle iki ayn bölgenin suyunu ta~~r ve baz~~ara da~~t~mlardan sonra Süleymaniye camiine ula~~r3I . En uzun kolu 26 Km. olan ve katmalarla beraber uzunlu~u 50 Km.yi bulan Süleymaniye su-yollar~n~n en önemli
özelliklerinden biri, engebeli araziyi geçi~~ve kal~nt~ lardan iyi yararlanm~~~
olmas~d~r32.
1584'de su-yolu naz~ n Davud Çavu~~taraf~ndan haz~ rlanan su-yolu haritas~n~ n Süleymaniye su-yollanna ait oldu~u san~lmaktad~r. Haritan~n sol
çerçevesinin ba~~k~s~mlannda "Saray-~~ âmirelerinin suyunun evvel ba~~~budur ki bir lüle ve bir masum suyu has~l olur" denilmektedir33.
"Tezkiret-ül Ebniye", "Tuhfet-ül Mimarin" gibi eserlerde Süleymaniye
su-yollar~ndan pek söz edilmemektedir. Bunun sebebini, özi~, Mimar Sinan'~n alçakgönüllülü~ünün ötesinde, Bozdo~an ve Maz'ul kemer gibi Roma dönemi tesislerini de kulland~~~ndan, meslek ahlâk~na sayg~~olarak
aç~klamaktad~r 34.
Mimar Sinan'~n üçüncü büyük su i~i, Edirne'de Ta~l~ müsellim su-yolland~r. Ta~l~müsellim su-yollar~~ hakk~nda da "Tezkiret-ül Ebniye" ve di~er
risalelerinde bir aç~ klama yoktur. Peçevi, Edirne su-yollar~n~n Kanuni Sultan Süleyman taraf~ ndan Hürrem Sultan için yaptinld~~~n~~yazar35. Ata tarihinde de mimarinin Koca Sinan oldu~u belirtilmi~tir36. Ahmet Badi
Efendi'nin Edirne tarihini anlatt~~~~yazma eserde ise, Ta~l~ müsellim suyollan hakk~nda geni~~aç~klamalar vard~ r. Buna göre, Kanuni'nin hay~r
eserlerinden olan Edirne su-yollar~~ 1530 tarihinde tamamlanm~~t~r. Edirne'ye 5 saat uzakl~ktaki Ta~l~ müsellim köyü arazisi ile 2 saat uzakl~ktaki
H~d~ra~a köyünde bulunan kaynak sular birle~tirilerek ve ba~ka sular kar~~t~r~ larak, içinde adam yürüyebilecek büyüklükte tünellerle ve kanallarla
Edime'ye getirilmi~~ve ~ehre da~~t~lm~~t~r".
Mimar Sinan, Ta~l~ müsellim kaynaklannda 160 m. yükseklikte olan
suyu Edirne'nin en yüksek tepesi olan 105 m. yüksekli~indeki Buçuktepe'ye getirmeyi ba~ard~ ktan sonra, dehliz, künk, su terazisi ve su mahzenR.Anheggir, Eyyul~ii~in Menülnb-~...", ss.119-138
OZi~, Mimar Sinan 'in Su-yollan, 5.13
Çeçen,
Süleymaniye Su-yollan, ~stanbul 1986, s. 8
33

32

34

()Zil, Mimar Sinan in Su-yollan, 5.9

35

Peyami Tarihi, c. , 5.427

Tayyar-z;ade Ahmed Ata, Tarih-e Ata, c. ~ , ~stanbul 1293, s. 126
Ahmed Badi Efendi, thyaz-1 Belde-i Edirne, Istanbul Beyaz~t Devlet Kütüphanesi. Veliyüddin Efendi Kitapl~~~, Tarih yazmalar~, s.16~~
3'
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lerini yaparken, ~ehrin ana cadde, yol ve sokaklar~n~~ da ortaya ç~kararak
bir tür imar plan~~ uygulam~~t~r".
Ta~l~müsellim kaynaklar~~ çok uzak olmad~~~~halde arazisinin engebeli
olu~u, su-yollar~ n~n dola~t~ r~lmas~ na ve Mimar Sinan'~n çe~itli mühendislik
bilgilerini kullanmas~na yol açm~~t~ r. Kaynak sular~ n~~ ölçdükten sonra suyun nerelerden geçmesi gerekti~ini uzun incelemeler sonucunda bulan Sinan, da~lara ve bay~rlara tüneller açarak, derelere ve alçak yerlere kemerler yaparak suyu seviyesini bozmadan, düzenli bir ~ekilde ~ehre ak~tm~~t~ r.
Ayr~ca suyun temiz akmas~~ için, kayna~~ndan Edirne'ye gelene kadar birçok yerde savaklar yaparak ve çe~itli durultma i~lemleri uygulayarak, sa~l~~a uygun bir ~ekilde ak~~~ n~~ sa~lam~~t~r.
Ta~l~müsellim ve Pravadi (Sinanköy) suyu kaynaklar~ n~n birle~ti~i yere
Ç iftekemerler ad~~ verilmi~tir. ~~91 2- ~~ 9 r 3 Balkan sava~lar~~ s~ras~ nda Bulgarlar Edirne'yi ku~att~ klar~ nda, Çiftekemerlerden Edirne semtinde olan~n~~ dinamitlemi~ler ve ~ehri susuz b~ rakmak için, baz~~ yerlerde su-yollar~n~~ bozmu~lard~r".
ProLÖzi~, Edime'nin kuzey-do~usundaki su kaynaklar~n~~ deneyen
Ta~l~ müsellim su-yollann~ n,toplam uzunlu~unun 45 Km. dolay~nda oldu~unu, üzerinde toplam uzunlu~u 3.8 Km.yi bulan 5 tünel ile uzunluklan
20- ~~ o5 M. aras~ nda de~i~en 12 su kemerinin yerald~~~n~, bu su-yollar~ n~n
sade ve ak~ lc~~ geçisi ile dikkati çekti~ini belirtir'.
Orhan ~aik Gökyay, "Mimar Sinan'~n Dilinden Hat~ralar" adl~~ makalesinde, Sinan'~ n Si Çelebi'ye yazd~ rd~~~~"Tezkiretü'l-Bünyan"dan örnekler verirken, onun K~ rkçe~me su-yollar~n~n yap~ m~~ s~ras~ nda kar~~la~t~~~~
güçlükleri de anlamam~z~~ sa~lamaktad~r. Koca Sinan'~ n hat~ralanndan anla~~ld~~~ na göre, bina emini tayin olunan Geylun A~a ile baz~~ saray ileri
gelenleri Mimar Sinan aleyhinde Kanuni Sultan Süleyman'a telkinlerde
bulunarak, onu su-yolu projesinden vazgeçirmeye u~ra~~yorlard~. Onlara
göre, Mimar Sinan yeralt~ ndaki suyun miktar~ n~~ bilemezdi. Ortada su
görünmezken da~~ve tepeleri y~k~p toprak etmekle hazine bo~a harcan~yordu. Kanuni'nin bir av dönü~ü yap~m çal~~malar~n~~ tefti~inde, Mimar Sinan'~ n bir soru üzerine, umulandan daha fazla su bulundu~unu bizzat
0.0nur, Edirne Su killitirii, 5.22 ve 63
0.N. Peremeci, Edirne tarihi, ~ stanbul 1939, ss. 99-103
U.C/Zi~, Mimar Sinan 'in Su-yollan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü~ü, Çar~amba
Konferanslar, Özet Metni, (Izmir 1986), 5.2 ve s.13
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padi~aha göstermesiyle bu iddialar çürümü~tü. Koca mimarm bu tefti~~esnas~ nda yapt~~~~ayd~nlat~c~~ konu~malar Kanuni'nin gönlünü ferahlatm~~~ve
ona olan güvenini artt~ rm~~ t~ .
K~ rkçe~me suyu Istanbul'a getirildikten sonra da Sinan'~~ çekemeyenler, bu suyun kokusu olmay~ p eski su oldu~unu ileri sürdüler. Sebebi soruldu~unda verdi~i cevab~~ Sinan hat~ ralar~ nda ~öyle anlatmaktad~r: "Saadetlü padi~aha malumdur ki bu suyu künk ile getirdim, bu bir ~rmakt~ r
ki kârgir yollarla ak~ tt~ k ki çörçöpten annm~~~bir duru p~nard~ r, diye dua
eyledim. O zaman da yine hilâat giydirdiler, ba~~m yukar~~ kalkt~. O zamanda sadnazam olan mutlu vezir istediler ki ~ehir içinde k~rk çe~me ba~~~
nice yerde çe~me ba~lar~~ yap~ lup sakalar her yere eri~tirsinler. Merhum cihan padi~ah~~ buyurdular ki: —Benüm maksudum bu su her mahalleye
revane ola. Çe~me yap~ lacak yerde çe~me ve yap~lamayacak yüksek yerlerde kuyular ola ki su içine u~raya. Ta ki her yerde ya~l~ , güçsüz ve dul
hatunlar, u~ac~ k o~lanlar destilerini ve bardaklar~ n~~ doldurup devletimin
devam~ na dua eyleyeler" 41.
Mimar Sinan'~ n b~ rakt~~~~eserler aras~ nda, su-yollar~ na verdi~i eme~i
ve önemi en güzel biçimde mezar kitâbesine yaz~ lm~~~m~sralar ifade eder.
Süleymaniye Camii yan~nda bulunan türbesinin kitâbesine ~air Nakka~~
Si Mustafa Çelebi'nin yazd~~~~m~sralar aras~ nda ~u sat~ rlar da yeralm~~t~ r:
"Eser-i ~ah ile k~ lup su-yollar~ na ihtimam
H~zr olup âb-~~ hayat~~ Meme k~ld~~ revan".
3— Su-rollan~un Bak~ m ve Onanm~~
Osmanl~ larda, yerle~im merkezlerine su getirilmesi yan~nda su-yollar~n~ n bak~ m ve onar~m i~lerine de önem verilirdi. Su-yollar~ n~ n korunmas~,
bak~m ve onar~ mlar~~ hususlar~ nda, kad~ lara, su-yolu naz~rlar~ na, mimarba~~ na ve di~er ilgili makamlara hükümler gönderilirdi. Örne~in 1585 y~l~nda, ~stanbul Kad~s~ na, Mimarba~~ na ve Yeniçeri a~asma gönderilen bir
hükümde, halk~ n su-yollar~na zarar vermesinin önlenmesi, kirli sular~n suyollar~na döktürülmemesi, evlere kuyular kazd~ nlmas~~ buyurulmu~tu'.
1576'da su-yolu naz~r~ na, Haslar kad~s~na ve Süleymaniye vakf~~ mütevelli4 ~~ 0.5aik Gökyay,"Mimar Sinan'~ n Dilinden Hat~ ralar', Tanh ve Toplum, Say~: 45 (~stanbul 1987), ss. 24-30
" A.Refik, Türk Mimarlan, 5.59
43 MD, .1§1u 58,s.324, 17/N /933
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sine, sel bask~ n~ nda bozulan su-yolu, köprü ve kemerlerin onar~ m~~ için gerekli harcamay~~ hesap edip bildirmeleri emredilmi~ti". Ayn~~ y~ l, su-yolu
naz~ r~ n~ n, Resniye köprüsü yak~ n~ ndaki miri çe~me su-yolunun onar~ m~~
için 8.000 akçe ile 571 adet yeni künk gerekti~ini arzetmesi üzerine ~ehreminine an~lan harc~~ sa~lamas~~ buyurulmu~tu 4s.
Su-yollar~ n~ n bak~ m ve onar~ m~ ndan su-yolcular~~ sorumluydu. Bunlar,
eskiyen, hasar gören veya bozulan su-yolunu ba~l~~ olduklar~~ makama bildirirler ve yap~ lacak harcaman~ n hesaplanmas~ ndan sonra onar~ ma ba~larlard~. Su-yolunu ke~if heyetinde, su-yolu naz~ r~, mimarba~~~veya hassa mimarlar~ ndan biri ve birkaç usta su-yolcu bulunurdu. 1582'de K~ rkçe~me
su-yollar~n~ n baz~~ yerlerinde hasar oldu~unun bildirilmesi üzerine mimarba~~na, gerekli incelemeyi yaparak harcamay~~ hesaplamas~~ ve onar~ m~~ ba~latmas~~ emredilmi~ti".
Vak~ f su-yollar~ n~ n bak~ m ve onar~ m harcamalar~~ için de bütçelerinde
bir pay ayr~ l~ rd~ . Fatih, II.Beyezit, Süleymaniye imaretleri gibi büyük vak~ llann kadrolar~ nda ücretli su-yolcular~~ bulunurdu. Valide Sultan'~ n
1583'de Dikilita~~yak~ n~ nda yapt~ rd~~~~hamama getirilen suyun, II.Bayezit
vakf~~ su-yoluna kat~ lmas~~ uygun görülmü~, ancak eskiyen su-yolunun onar~ m~ na 1 o yük akçe gerekti~i bildirilmi~ti. Bunun üzerine an~lan masraf~ n
6 yükünün valide Sultan, 4 yükünün de vak~ f yönetimi taraf~ ndan kar~~lanarak su-yolunun onar~ lmas~~ buyurulmu~tu 47.
159 ~~ 'de su-yolu naz~ r~ n~ n ~stanbul su-yollar~~ hakk~ nda merkezi
hükümete ayr~ nt~ l~~ bir rapor sunmas~~ üzerine ~stanbul kad~s~ na ve su-yolu
naz~ r~ na gere~inin yap~lmas~~ bildirildi. Böylece, su-yoluna zarar veren ba~~
ve bahçeler bozulup, binalar y~ k~ larak, baz~~ yerlere çifte lâ~~mlar aç~ld~ , eskimi~~veya hasar görmü~~su-yollar~~ yenilendi 48.
XVI. yüzy~ l~n ikinci yar~s~ nda Hicaz su-yollar~ na da büyük yap~ m ve
onar~ m harcamalar~~ yap~ ld~~~~gözlenmektedir. 1565'de Cidde beyi Kas~ m'a
Mekke su-yolu emini ~brahim beye su-yolu i~i için M~s~r hesab~na 25.000
alt~ n vermesi, bulunmad~~~~takdirde M~s~r'la i~i olan tüccardan sa~lamaya
4° MAD, Nu. 7534, 5.218, 691, 719 (Bkz. M. Erdo~an, "Mimar Davud A~a'n~ n Hayat~~ ve
Eserleri' Türkqe Mecmuas~, c. XX, (~stanbul 1955), ss. 199-201, (Ekler, Belge XIX)
MD, .Nu. 7534, s.919, 24/Ca/984 (Bitz.Erdo~an, ayn~~ makale. Erdo~an, künk say~s~ n~~
570 bin olarak vermekteyse de bu mümkün gözükmemektedir.)

4" MD, Nu.48, s.124, 20/N/990 (Blcz.Ekler, Belge XIII)
MD,JVu.48, s. 357, 28/S/991
48
MD, Nu.68, 5.41, 21/N/99.9 (Blcz. Ekler, Belge XVI)
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çal~~mas~~ buyuruldu". 1571'de M~s~r beylerbeyi Vezir Sinan pa~a'ya Mekke su-yollan için 6o.000 alt~n göndermesi emredildi 50. Medine kad~s~na ve
"~eyh-ül-harem"e 1588'de gönderilen bir nâmede Medine su-yolu onar~m~ na yap~lan harcamalar~n kâtib taraf~ndan günü gününe deftere kaydedilmesi belirtildi 51.
Ar~iv belgelerinden, Hicaz su-yollar~n~ n yap~m ve onar~m masrafianyla beraber gerekli erzak ve malzemenin de, büyük ölçüde, M~s~r hazinesi
ile Istanbul'dan kar~~land~~~~anla~~lmaktad~ r.
Su-yollar~n~ n bak~ m ve onar~ m~ nda çe~itli malzeme kullan~l~ rd~.
1546'da Ergene su-yollar~ n~n onar~ m~ nda, 3.000 adet künk, 1784 adet kaz~ k kereste kullan~lm~~, 5016 akçelik keten, pamuk ve bez kuma~la, 13235
akçe tutar~ nda bezir ya~~~al~ nm~~t~ '. Bunlarla beraber, ta~, kireç, demir
kazma-kürek, f~ç~~ ve tulum da al~nan malzemeler aras~ndayd~. Bu bilgileri
içeren belgeye göre, o tarihte 1 künk, 2 akçe idi. Künkleri rutubetten korumak ve suyun d~~ar~~ s~zmas~ n~~ önlemek için, etraflar~n~~ 3 cm. kal~nl~~~ nda keten halat veya bezlerle sararlard~~53. Bu amaçla bezir ya~~~da kullan~l~ rd~. 1568'de M~s~ r beylerbeyine Mekke su-yolar~~ için 500 kantar bezir ya~~~göndermesi buyurulmu~tu". Ayn~~ y~l, an~lan beylerbeyine, Istanbul'dan
gönderilen demir ve çeli~i Mekke'ye ula~t~ rmas~~ " ve Mekke su-yolu eminligine tayin olunan Mehmet beye gereken malzemeyi Yemen'e gidecek gemilere yükleterek nakletmesi hususlar~ nda hükümler yolland156.
Su-yollar~ nda kullan~lan önemli bir malzeme de kaz~ k kerestesiydi.
Su-yolu i~lerinin yo~un oldu~u zamanlarda kerestenin yeti~medi~i ve kaz~ k s~ k~ nt~s~~ çekildi~i de olurdu. 1563 y~ l~ nda meydana gelen sel bask~ n~ ndan sonra su-yollar~n~ n onar~ m~ na ba~lan~ nca böyle bir s~k~ nt~~ ya~anm~~t~.
1564'de Ahiyolu kad~s~ na yaz~lan, orada kesdirilip haz~ rlanan çubuklar~ n
gemilerle gönderilmesi yolundaki hüküm", zaman zaman ta~radan ~stanMD, .1141.68,s.54o, 19/L/9724°
5°

MD, Nt~. 10, s.355, ~ o/M/979

52

MAD, Mu. 55, ss. 503-504, 953 (Bkz. Orhonlu, Osmanl~. ~ehircilik, s. 60. Aynca Blcz.

MD, Nu.64, 5.4, 21/5/996

Ekler, Belge XX)
s' Onur, Edirne Su Kültürü, S. 26
'4 MD, Mu. 7, S. 342, 4~N~975
55

MD, Mu.?, 5.248, 13/B/975

56

MD, Mu.?, s.351, 7 /N/975

57

MD, .Aru.6, s.605, 972
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bul'a su-yollar~~ için kereste nakledildi~ini göstermektedir. 1572'de Haslar
kad~s~ na ve su-yolu naz~ r~ na, Istanbul su-yollar~ n~n onar~ m~~ için, büyükdere ve yak~ nlar~ nda bulunan i~e yarar kaz~ klar~ n kesdirilmesi, o civardaki
a~açlar~ n ba~ka bir amaçla kesdirilmemesi buyurulmu~tu 58.
1582'de su-yolu naz~ r~ na gönderilen bir hükümden, Istanbul'un Atpazar~~ semtinde, su-yollar~ n~ n yap~ m ve onar~ m~ nda kullan~lan malzemenin
korundu~u bir depo bulundu~u anla~~lmaktad~ r".
Sava~lar~ n, do~al âfetlerin, hattâ kimi zaman ilgisizlik yüzünden suyollarmda görülen bozukluklara ra~men, yukar~da belirtmeye çal~~t~~~ m~z
bak~ m ve onar~ m faaliyetleri, baz~~ su,yollar~ n~ n günümüze kadar ula~mas~n~~ sa~lam~~t~ r.
4 —Su-rolu Hantalan
Su-yolu haritalar~ , yap~ ld~ klar~~ dönemin su tesislerini ve yerle~im planlar~ n~~ göstermeleri aç~s~ ndan çok önemlidir. Su-yolu naz~ rlar~~ taraf~ndan
haz~ rland~~~~bilinen az say~ daki haritadan Istanbul'un geçmi~~yüzy~llarda
su sistemi ve günümüze kadar ula~an su tesisleri hakk~ nda bilgi sa~lanabilir.
Bilinen en eski ve önemli su-yolu haritas~~ 1584 y~ l~ nda su-yolu naz~r~~
Mimar Davud a~a taraf~ ndan yap~ land~ r. Sultan III. Murad'~n "Sen benim suyumu nereye verirsin" demesi üzerine Davud A~a'n~n çabucak haz~ rlad~~~~belirtilen,o.25x3 m. boyutundaki bu harita ~stanbul Topkap~~ Saray~~ Müzesi'nde olup, bir örne~inin de Millet kütüphanesi'nde bulundu~undan sözedilmektedir". ~stanbul Teknik Üniversitesi Ö~retim Üyelerinden Prof.Dr.Kaz~ m Çeçen, her iki haritay~~ da inceleyerek, üzerindeki yaz~lar~~ yeni harflere çevirmi~~ve kar~~la~t~ rmas~ n~~ yapm~~t~ r. Haritan~ n sol çerçevesinde, su-yolunun ba~lang~c~ nda ~u sat~ rlar vard~ r: "Merhum ve ma~furunleh Sultan Murad sab~ ka su-yolu naz~ r~~ olan üstad Davud'a itab-~~
azim idüp sen benüm suyumu nereye virürsün dedükte ol dahi ale't-tacil
MD, Nu.16, 5.210, 27/Za/979
MD, Nu.48, s.193, 14./L/9go (Bkz. Ekler, Belge XIV)
M.Erdo~an "Mimar Davud A~a..." adl~~ makalesinin dipnotunda haritan~n Millet
Kütüphanesi tarih k~sm~~ 930 numarada kay~tl~~ bulundu~unu belirtir. Bu kütüphaneye gitti~imde haritan~n Süleymaniye Kütüphanesine verildi~ini ö~rendim. Süleymaniye Kütüphanesine
ba~vurdu~umda haritan~ n yaln~z mikrofilmi oldu~u ve bunun da Prof. K.Ceçen taraf~ ndan kullan~ld~~~~bildirildi, bu durumda, haritan~ n ancak, Çeçen'in kitab~ndaki fotokopisinden yararlanabildim. S.N.Nirven ise, ~stanbul Sular~~ adl~~ eserinde, Davud a~a'ya ait bu haritan~n Dr. Hikmet Bey taraf~ndan asl~ ndan kopye edilerek ~stanbul sa~l~k müzesi'ne verildi~ini yazar. sa~l~ k
müzesi'nde yapt~~~m ara~t~ rmada böyle bir haritan~ n bulunmad~~~~anla~~ld~. bu durumda, ya
Nirven'in verdi~i bilginin hatal~~ oldu~u veya haritan~ n müzede kayboldu~u sonucuna vard~m.
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bu p~nar-nâmeyi peyda etmi~~Hüdâ-y~~ gani ikisine de rahmet eyliye.
Amin. Bi hürmet-i seyyid-ül mürselin. Ol vakt tarih 992'1 . Harita da suyolunun etraf~~ ye~il a~açlar, k~ rm~z~~ karanfiller, sar~~ ve pembe çiçeklerle
süslenmi~tir. ~stanbul sular~~ üzerine çal~~mas~~ olan Nirven'e göre, bu çiçekler süsden ziyade belki de yörenin ye~illi~ini özellikle belirtmek için
konulmu~tur'.
Davud Çavu~'un çizdi~i bu su-yolu haritas~ nda, sular~ n nerede azal~ p
ço~ald~~~, miktar~ n~ n ne oldu~u, nerelere su verildi~i aç~ kça belirtilmi~tir.
Haritada saray-~~ âmireye ~~kile ve 1 masum su verildi~i, Sultan Bayezit'in
yapt~ rd~~~~hamamlara k~~~ n 1 hi/e„ yaz~ n yar~ m löle su ak~ t~ ld~~~, Emir Buhari'ye ~~ masura, yeniçeri odalar~ na 1 kam~~, Ferhat Pa~a saray~ na ~~ masura,
Hekim Çelebi zaviyesine 1 masura su verildi~i yaz~ l~d~ r".
Topkap~~ Saray~~ Kütüphanesi 1816 numarada kay~ tl~~ bulunan 1607
(H.1016) tarihli su-yolu haritas~ n~~ kimin yapt~~~~belli de~ildir. Ancak, 16o6
y~ l~ nda mimar Ahmet'in ölümüyle bo~alan Hassa mimarba~~ l~~~ na atanan
su-yolu nâz~ r~~ Mehmet a~a veya Sultan I.Ahmet'in 1608 tarihli bir
hükümünden anla~~labilece~i üzere, o tarihte su-yolu nâz~ r~~ oldu~u bilinen
Mimar Hasan A~a taraf~ ndan haz~ rlanm~~~olmas~~ muhtemeldir". 20 m.x
9.54 cm. eb'ad~ nda olan bu harita, Edimekap~~ surlar~ ndan Bozdo~an kemerine ve oradan topkap~~ Saray~ 'na kadar gelen su-yollar~ n~~ gösterir'.
Kollara ayr~ lan sular~ n miktar~ , katma sular, nerelere ne kadar su verildi~i, yaz~ n ve k~~~ n suyun durumu hakk~ nda ayr~ nt~ l~~ bilgi verilmi~tir. Ancak, harita yaz~ lanyla ilgili Çeçen ve ~.Kumbarac~lar'da önemli farkl~ l~ klar
vard~ r. Çeçen'e göre, haritada üç kol olup, bunlar merhum Sultan Süleyman'~ n Kadif köyünde bulup katd~~~~suyun ba~~ nda toplan~ r ve 2 lüle, 2
kam~~, ~~ masura sudur 66. Kumbarac~ lar'a göre ise hariçden gelen su mecras~ ndan 3 maslak ve bunun yukar~~ taraf~ nda büyük lâ~~mdan Edirnekap~ 'ya kadar 14 maslak vard~ ; Edirnekap~ 'dan Karagümrük'e, Fatih'e, Bozdo~an kemerine ula~~ p, oradan Ayasofya yoluyla Topkap~~ Saray~ na gelir,
oradan da su-yolcular taraf~ ndan di~er bütün dairelere da~~t~ l~ rch
Çeçen, Süleymaniye Su-yollan, ss.8-13
S.N. Nirven, Istanbul Su/an, ~stanbul 1946, S. 45
b3 Çeçen, Süleymaniye Su-yollan, ss. 8-10
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Nirven, Istanbul Sular~, S. 127
~ .Kumbarac~ lar, Istanbul Sebtllen, ~stanbul 1938, S. 5
66

Çeçen, Süleymaniye Su-yollan, s. 13
Kumbarac~lar, ~stanbul Sebillen, s4
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Kumbarac~lar'dan ve Çeçen'den ö~rendi~imiz ba~ka bir harita da
1746 (H.1161) y~l~na ait olup, Topkap~~ Saray~~ kütüphane'sinde bulunmaktad~r. Bu su-yolu haritas~, sular~ n ~ehre giri~~noktalar~ n' ve ~ehir içinde izledi~i yollar~~ gösterir. Haritaya göre, suyun mecras~~ Dolapba~~~denilen yerden ba~lay~p çevredeki katmalan ald~ktan sonra iki kola ayr~l~r ve birisi
Karagümrük, Emir Buhari semtlerine gelir. Di~er kol, Fatih Atpazan,
Bozdo~an kemeri yan~ndan Kalenderhane Camii, Sultan Bayezit Hamam~~
Camii ve Türbesi, çar~~~ ba~~ndaki hanlar, Parmakkap~'da Çorlulu Ali Pa~a
ve Atik Ali Pa~a camilerine u~rayarak Divan yolunda Ac~~ Hamamdaki teraziden, Hac~~ Be~ir A~a çe~mesi terazilerinden ve Ayasofya terazisinden
geçer. Buradan Topkap~~ Saray~nda Kümü~~adl~~ su maksemine gelen su,
su-yolcular taraf~ ndan di~er dairelere da~~t~l~rd~~68.
Süheyl Ünver de, Türk-~slam Eserleri Müzesi 3339 ve 3337 numaralarda kay~tl~~ bulunan Sultan II.Bayezid'in su-yollar~ n~~ gösteren bir haritadan sözeder". 1810 y~l~ na ait oldu~u san~lan bu harita, Mühendishane-i
Berr-i Hümâyun'un ilk mezunlar~ndan olmas~~ muhtemel, Kumbarac~ lar
oca~~~sipahilerinden Kulekap~l~~ Mühendis Seyyid Hasan taraf~ndan yap~lm~~t~ r. Bu harita, II.Bayezit dönemi su-yollar~ n~~ katmalanyla beraber ve
Istanbul'un üçte birini, çizildi~i devir olan XIX.yüzy~l ba~lar~ndaki durumunu göstermesi aç~s~ ndan önemlidir. ~ ki parçadan olu~an bu haritan~ n
~~ .4o x 1.85 m. boyutunda olan~~ ~ehir içi su-yollann~,33 1 x 1.5 m. boyutunda olan~~da ~ehir d~~~~su-yollar~ n~~ gösterir.
Su-yolu nâz~rlann~n devaml~~ yanlar~nda bulundurduklar~~ Su-yolu haritalan, uygulamalarda en büyük yard~mc~lar~~ olmu~tur.
II — OSMANLILARDA SU -YOLCULUK
Su-rolcu ve Su-rokuluk Kavramlar:
Osmanl~larda su i~leriyle u~ra~anlara genel olarak su-yolcu ad~~ verilmi~, bu esnaf~n olu~turdu~u meslek dal~na da su-yolculuk denilmi~tir. Su
i~lerinden sözedildi~inde, suyun kayna~~ndan bulunup, ~ehirlerde düzenle
bir ~ekilde ak~t~lmas~ na kadar yap~ lan bütün çal~~malar anla~~lmal~d~ r. Suyollan= yap~m~, bak~m ve onar~ m~, korunmas~, sular~n ölçülmesi ve da~~t~lmas~~ ve bu hususlarla ilgili bütün uygulamalar, bu çal~~ma alan~n~n
içine girer.
Kumbarac~lar, Istanbul &kileri, 5.5
S.enver, Fatih 'in o~lu Bayezid'in Su-rolu haritas~~dolay~s~yla 140 Sene Onc~k~~Istanbul,
~stanbul 1945, ss. 36-39
Bel/elen C. LII, 101
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Istanbul'un fethinden ve Osmanl~~ imparatorlu~unun ba~kenti olmas~ ndan sonra, ~ehrin di~er imar hareketleri ile beraber, halk~ n su ihtiyac~n~ n kar~~lanmas~ na da önem verilmi~ti. Özellikle Kanuni devrinde, su s~k~ nt~s~ n~~ çözümlemek için büyük su projelerinin gerçekle~tirilmesine ba~land~. Istanbul'da su-yolcu say~s~~ ve su-yolculuk mesle~inin önemi artt~ .
Bu durum, su-yolculu~un adeta Istanbul'a özgü bir meslek gibi görülmesine yolaçt~. Öyle ki, tarih terimleri sözlü~ünde su-yolcu, "Istanbul'un suyollar~ n~ n ve bunlara ili~kin kurulu~lar~ n bak~ m~ , onar~ m~~ ve i~letme i~leriyle u~ra~an kimse" olarak tarif edilmektedir'. Oysa bu dar bir ifadedir.
Belgelerden, su-yolculu~un sadece ~stanbul ile ilgili olmay~ p, kald~r~ mc~ l~ k,
köprücülük, gemicilik, ta~c~ l~ k, la~~mc~l~ k, nakka~l~k vb. gibi imparatorlu~un bütün bölgelerinde faaliyet gösteren bir meslek oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Su-yolcu, çe~itli yay~ nlarda ~u ~ekilde aç~klanmaktad~r: Su-yollar~ n~~
onaran ve düzenleyen ki~i'', eskiden ~ehirlerin su-yollar~~ ve çe~meleriyle
taksim maslaklar~ na bakan ve onlar~~ onaran adam'', su-yollar~yla maslaklar~ n onar~ m~~ ve sular~n ~ehrin çe~itli yerlerinde ve evlerdeki çe~melerde
düzenli akmas~~ i~leriyle u~ra~an ki~i", yerle~ik bölgelere su getirilmesi ve
bunun ~ehirlerde künk ve kanallarla da~~t~ lmas~ ndaki teknik i~lerle u~ra~an sorumlu'', olarak geçmektedir. Bütün bu aç~ klamalar~n ~~~~~ nda genel
bir tan~ m yap~l~ rsa, su-yolcunun, su-yollar~ n~n yap~ m, bak~ m ve onar~m i~lerinde çal~~an, suyu koruyan, sular~ n yerle~im bölgelerine düzenli bir ~ekilde ak~~~ n~~ ve da~~t~ lmas~n~~ sa~layan ki~i oldu~u belirtilebilir.
Fatih devrinden, Kanuni dönemi sonlar~ na kadar düzenlenmi~~vakliyelerde ve bunlarla ilgili muhasebe kay~ tlar~ nda, su-yolcular için, arapçafarsça bir terkip olan "Hudd"d~n-~~ Râh-~~ Abi deyimi de kullan~ lm~~t~ r'. suyolu hizmetçileri veya su-yoluna hizmet edenler anlam~ na gelen bu deyim,
su,yolculu~un 1566'da "Su-yolu nâz~ rl~~~" bünyesinde kurumla~mas~ndan
sonra pek kullan~lmam~~t~r'. Bu tarihten sonras~ na ait padi~ah fermanlar~ nda ve divan kay~ tlar~ nda hep "su-yolcu" ad~ n~n geçti~i görülmektedir.
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B.S. Baykal, Tarih Terim/eri Sözlii~ii, Ankara 1981, S. 93
H.B. Kunter, "Türk Vak~ flar' ve Vakfiyeleri", Vak~ flar Dergisi, Say~ : t (Ankara
1938), s. los
72 C.E.Arseven, Sanat Ansiklopedisi, C. 4, ~stanbul 1975, s. 1840
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M.Z.Pakal~ n, Osman!: Tarih Deyimleri ve Terimleri SoZlu~u, c. 3, Istanbul 1983,

s. 286
Orhonlu, Osmanl~. ~ehireilik, S. 79
' Fatih Mehmet!! Vakfiyeleri, Ankara 1938, S. 311

7°
7

76

MAD, Nu.2775, s. 185, 3/N/973

OSMANLI IMPARATORLU~UNDA SU - YOLCULUK

1603

Su-yolcular~~ bilgi ve beceri sahibi çal~~kan kimselerdi. Padi~ah su-yolculanna Bölükba~~, di~erlerine Usta denilirdi ve bunlar, kendilerine verilen i~in büyüklü~üne göre yanlar~ nda yeterli say~da kalfa ve ç~ rak çal~~t~nrlard~~
Su-yolcular~n d~~~nda, su-yollar~n~ n korunmas~~ için su-yolu korucular~,
bendlerin ve kaynak sular~n korunmas~~ için de bend muhaf~zlar~~ tayin edilirdi. Bunlar i~in teknik yönünden sorumlu olmay~ p, sadece su-yollanna
do~a ve insanlar taraf~ndan gelebilecek zararlar~~ önlemekten ve meydana
gelen hasarlan ilgililere haber vermekten yükümlüydüler'.
Su-yolcular~ n meydana getirdikleri eserler, özellikle Istanbul'da bulunan su-yollar~, kanallar, kemerler ve bendler, günümüzde de kullan~lmakta, su s~ k~ nt~lann~ n çözümüne büyük ölçüde katk~~ sa~lamaktad~rlar.
Yüksek Mühendis E~ref Özand, Mimar Sinan öncülü~ünde yap~ m~~ gerçekle~tirilen ~stanbul K~ rkçe~me su sistemi için: "350 senedir ~ehre devaml~~ su vermi~~olan bu tesislerin bu kadar uzun seneler çal~~mas~~ yap~l~~~ndaki ileri mühendislik görü~ü ve çok ileri bir tekni~in uygulanmas~~ ile
mümkün olabilmi~tir” demektedir".
2—

Os~nanhlarda Su-rolculu~un Taril~gsi

Osmanl~ larda in~aat esnaf~~ grublan içinde bir meslek olarak su-yolculu~un da yer almaya ba~lamas~~ Fatih devrine rastlamaktad~ r. Fatih Sultan
Mehmed'in Istanbul'da yapt~ rd~~~~su-yoluna hizmet "etmeleri için 1472'de
~ s~) su-yolcu (Huddâm-~~ Râh-~~ Abi) tayin etti~i bilinmektedir'. Daha sonra Sultan II. Bayezit döneminde, çe~itli vak~f ve imaret tesislerinin kadrolu
elemanlar~~ aras~nda su-yolcu, su-yolcu ç~ ra~~, su—yolcu kâtibi adlar~n~ n
yer ald~~~~görülmü~tür. Türk iktisat Tarihçisi Ömer Lütfi Barkan, yay~ nlad~~~~1489- ~~49 ~~ y~llar~ na ait muhasebe bilançolannda, Fatih Camii ve ~mareti tesislerinin görevlileri aras~nda ~~ su-yolcu katibi, 6 su-yolcunun adlar~n~~ vermektem, Ayasofya Camii ve Eyül) Türbesinin görevlileri aras~nda ise
4 su-yolcu ile ~~ su-yolcu wa~~n~n bulundu~unu belirtmektedir". Ayr~ca,
Berki-Çurmall, Su Halclan,5.75
Onur, Edirne Su Külnini, 8.5 ~~
79 E.~~zand, "Koca Sinan...", s. ~~ o
9° Fatih Mehmed!! Vakfiyeleri, s.311
81 (5.L.Barkan, "Fatih Camii ve imareti Tesislerinin 14.89-I4go Y~llanna Ait Muhasebe
Bilançolan', Iktisat Fakültesi Mecn~uasz, c. XXIII, Nu. 1-2 (~stanbul 1962-1963), ss. 322-323
82 Barkan, "Ayasofya Camii ve Eyüb Türbesinin 1489-1491 Y~ llanna Ait Muhasebe Bilançolar~" iktisat Fakültesi M~crnuas~, c.XXIII, 5.356
78
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Barkan bu incelemelerinde su-yolcular~ n çal~~t~ klar~~ gün say~s~~ ile ald~ klar~~
ücretleri de aç~klam~~t~ r.
R~ fk~~ Melül Meriç, Istanbul'da Muallim Cevdet Bey Kütüphane'sinde
bulunan farsça bir yazmadan, II.Bayezid'in Istanbul'da yapt~ rd~~~~camiin
vak~f kadrosu içinde 6 su-yolcu, 4 su-yolcu ç~ ra~~~bulundu~unu, su-yolcular~ n içlerinden en sanatkâr olan~ na üstâd denildi~ini ve te~vik için kendilerine yüksek maa~~verildi~ini aktarmaktad~r". Ayr~ca ayn~~ yazman~n sayfalar~~ aras~ nda, 1505 y~ l~n~n sonlar~ nda tamamlanan Bayezit Camii su-yolunun yap~m~ nda eme~i geçenlerin adlar~~ aras~ nda 2 1 su-yolcu (Cemâat-i
hademe-i râh-~~ âb-~~ cedid), 7 su-yolcu ç~ ra~~~(Cemâat-i ~âgirdân-~~ hademe-i rüh-~~ âb-~~ hassa), 1 su-yolcu kâtibi (Kâtib-i râh-~~ âb-~~ cedid), 1 su-yolu masraf emini (Emin-i harc-~~ râh-~~ âb-~~ cedid) bulunmaktad~ r".
Cengiz Orhonlu, su-yolculu~un tarihçesi hakk~ nda, "Elimizde Sultan
ILMurad Saltanat dönemi (1 421-145 1) ne kadar gidebilen belgelere dayal~~
baz~~ bilgiler vard~ r. Edirne ve Selânik'de yap~ lm~~~cami ve vak~ f binalar~ ndaki su sisteminin yap~m~~ ve i~leyi~ini denetleyenlerin su-yolcular olduklar~n~~ bilmekteyiz', yarg~s~na vanrken, Tayyib Gökbil~in'in "Edirne ve Pa~a Livas~" adl~~ eserini kaynak olarak göstermektedir. Ancak, Gökbilgin'in
ad~~ geçen eserini inceledi~imizde "su-yolcu" ad~ n~~ geçti~i vakfiyenin Sultan
II.Murad de~il, ondan yakla~~ k bir as~ r sonras~ na (1526/H.933) ait oldu~unu anl~yoruz. O tarihde II.Murad'~ n Selânik'de yapt~ rd~~~~Camiye, yine
Selânik'de 3 mezra vakfedilmi~~olup, bunlar cami görevlilerinin tasarrufuna verilmi~ti. Vakfiyeden, 6585 akçelik has~lât~~ olan bir mezran~ n yar~s~ n~ n
hatip di~er yar~s~ n~n da su-yolcu ve ~arabdar~ n tasarrufunda oldu~unu
ö~renmekteyiz 86 .
Sultan II.Murad'~ n, Edime'de 1437-1447 y~llar~ nda yapt~ rd~~~~Üç ~erefeli Camiin vak~f naz~ n Mevlâna Ukayl taraf~ndan tutulan 1489-1490/
H.895 y~ l~ na ait muhasebe kayd~ nda, tamir i~lerine ayr~lan 6031 akçeden
728 akçenin hamam ve cami su-yolunun tamiri için sarfedildi~i bildirilR.M.Meriç, "Bayezid Camii Mimari, II. Sultan Bayezit Devri Mimarlar~~ ile Baz~~
Binalar~ , Bayezit Camii ile AWcadar Hususlar, Sanatlrlar ve Eserler" Tzl~ k Ara~t~ rmalar
Dergisi, Nu. 2, (Ankara 1958), S. 20
" Meriç, Ayn~~ Makale, ss. 60-176
Orhonlu, Osmanl~. ~ehircilik, s. 78
T.Gökbilgin, XV-XVI As~rlarda Edirne ve Pa~a Livas~: Vak~flar, Miilkler, Mukataalar. ~ stanbul 1952, s.216 ve 222: "Mezraa-i edares ma mezraa-i Madel der kurb-~~ karye-i Vasalisov
has~l~~ 6585 n~sf~n hatibi ve n~sf~n dahi ~arabdar ve su-yolcu tasarrufundand~ r"
85
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mi~tir87. Ayn~~ döneme ait II.Bayezid Vakfiyesinde tamir i~leri için tayin
edildi~i bildirilen 5 ustadan birinin, 4 akçe gündelikli su-yolcu oldu~u belirtilmektedir 88.
Bu bilgilerin ~~~~~ nda, Osmanl~larda II.Murad döneminden beri suyolculuk kurumunun var oldu~unu söylemek zordur. Ancak, Türklerde
eskiden gelen bir su kültürü oldu~u gözönüne al~ n~ rsa, Fatih'den önceki
devirlerde de su i~leriyle u~ra~an bir esnaf grubunun varl~~~~ve bu grub
içinde su-yolcular~n yer ald~~~~dü~ünülebilir.
Özetle belirtmek gerekirse, su-yolculu~un ortaya ç~ k~~~~ ancak, Fatih
döneminden itibaren belgelenebilmektedir.
Süheyl enver, Fatih külliyesi ile ilgili bir makalesinde, vak~ f kadrosunda mevcut bulunmamas~ na ra~men imaretten yemek yiyenler aras~ nda
su-yolcuba~~~ ad~ n~n da geçti~inden sözeder". Vakfiyenin 1472 tarihinde
düzenlendi~i san~ lmaktad~r. Kanuni'den önceki devirlerde su-yolcular~ n
genellikle vak~f kadrolar~~ içinde yer ald~ klar~~ bilinmektedir. Vak~f sahipleri,
kadrolar~nda devaml~~ su-yolcu bulundurma konusunda serbestti. bununla
beraber vakf~ n ya~amas~~ için hayrat sahipleri vak~f ~artnamesinde bak~ m ve
" T.Gökbilgin, Edirne ve Pa~a Livas~, ss.214-2 ~~6
88 T.Gökbilgin, Edirne ve Pa~a Livast, 5.128: Bu 5 ustadan biri kur~uncu, biri su-yolcu,
üçü de benna idi. "Ve biri cami' ve medrese ve imaret matbah~ yla mahbezine ve darü~~ifaya ve
mesfur
mevfur-ül-hubur içinde ~adravânâta ve hiyaz-~~ nzâya haday~ k ve besâtine gelen
su-yollanna ve ~ahabeddin Pa~a hamam~~ dimekle meshur hamama ve su-yollanna filcümle
mezkurata bicümletiha vakt-i hacetde müsahele ve müsamaha itmeyüb emanet ve kemali siyanet ve diyanetle müeddi k~ la hizmeti mukabelesinde yevmi dört akçe tayin itdi ki ayda yüz yirmi akçe virile.”
" S.Cnver, "Fatih Külliyesine Ait Di~er Mühim Bir Vakfiye", Vak~flar Dergisi, say~~ 1,
(Ankara 1938) 5.4.3 "Kadroda mevcut olmayan lâkin imaretten yemek yiyenler aras~ nda tesadüf
olunanlar:
Kur~uncu
Hamamc~~ câbisi
Su-yolcu ba~~~
Naithân
Darü~ifada
~~ Imam
Müezzin
~~ Kâtip
2 Edviye dö~en
4 KaYYlm
4 Ibrikçi
1 Çanakç~~
Tabib ~akirdi
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onar~ m için gerekli harcamay~~ belirtirlerdi. 1557 tarihli Süleymaniye vakf~yesinde, gerekti~inde vak~ f yönetiminin karar~yla onar~ m i~leri için su-yolcu tayin edilebilece~i kay~ tl~d~ r".
1566'da su-yolu naz~ rl~~~~kurulmadan önce, su-yolcu say~s~ n~ n ikiden
fazla oldu~u yerlerde kendilerini denetleyecek bir su-yolcular a~as~~ bulunurdu'. Su-yolcu naz~rl~~~ n~ n kurulu~undan sonra su-yolcular da~~n~ kl~ ktan kurtuldu ve su-yolculuk önemli bir meslek olarak devam etti. Bu tarihten sonra su-yolcu a~al~~~ na rastlanmamaktad~ r.
1565 tarihli bir belgede Selanik yak~ nlar~ nda bulunan "Novosil" yeni
ad~yla "Su yolu" adl~~ su-yolcu köyünde Kas~ m adl~~ birinin "Su-yolcuba~~"
tayin edildi~inden sözedilmektedir'. 1566'da ~ehreminine yaz~ lan bir
hükümde de, Gümrükhane Çar~~s~ nda yap~ lan çe~meyi görüp gözlemek
için bir su-yolcuba~~~tayin edildi~i belirtilmektedir". Bu tarihden sonras~na ait olan inceleyebildi~imiz belgelerde, bir daha su-yolcuba~~~terimine
rastlanmam~~t~ r. Bundan, su-yolu naz~ rl~~~ n~ n kurulu~undan sonra, su-yolcu a~al~~~~ve su-yolcuba~~l~ k makamlar~ n~ n kald~ r~ ld~~~~ anla~~lmaktad~ r.
3 — Su ~~lermde Çal~~anlar
Su-yolculuk görevi, din fark~~ gözetmeksizin, müslüman veya h~ ristiyan
birine veya bir köy halk~ na verilebilirdi. Bunun için, hizmete yarar, i~~bilen ki~iler olmak yeterliydi. 1566'da su-yolu naz~ r~~ Hasan A~an~ n arz~~ üzerine, kadrolar~ nda su-yolcu bulunduran evkaf mütevellilerine gönderilen
bir hükümde, bo~alan su-yolcu kadrolar~ na, "Su-yolu naz~ r~~ marifetiyle"
i~ini bilen hizmete yarar ki~ilerin tayin edilmesi emredilmi~ti". Selanik yak~ nlar~ndaki, eski ad~~ "Novosil" olan "Su yolu" adl~~ bir h~ ristiyan
köyünden 30 ki~i, su-yollar~ n~ n bak~ m~ , onar~ m~~ ve korunmas~ yla görevlendirilmi~lerdi". Bunlar hizmetlerinin kar~~l~~~nda, baz~~ vergilerden, özellikle
. e'den muaft~ lar. ~stanbul'da Ka~~dhane suharaç, ispençe ve tekiilif-i divan~y
yollar~ n~ n bak~ m~~ ve korunmas~~ da ~~~ su-yolcu köyünün sorumlulu~una b~911 K.E. Kürkçüoglu, Snleymanlye Vakfiyes~, Ankara 1962, S. 152: "Ve imâret-i âmireye meremmetçi ve kur~uncu ve râh-1 âbi lâzim ve mühim oldukda re'y-i vüzerâ-i izürn ile ne mikdar
kimesne olmak münasib ise ol mikdâr kimesne istihdam olunub vazifeleri takdir oluna."
91
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Orhonlu, Osmanl~. ~ehircilik, s. 79
MAD, Nu. 2775, s.66,9/M/973 (Bkz. Ekler, Belge 1)
MD, Nu.5, s.517 , 17 /N/ 973

" MAD, Nu.2775, s.1185, 3/N/973 (Bkz. Ekler, Belge III)
" MAD, Nu. 2775, s. 931 (Bkz. Orhonlu, Osmanl~. ~ehircil~k, s. 78)
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rak~lm~~t~ 96. ~stanbul yak~nlar~ ndaki baz~~ su-yolcu köylerinin kimi
müslüman, kimi h~ ristiyan, baz~ lar~~ da kar~~~ kd~~97.
Su-yolculuk görevine tayin edilenlerin ellerine padi~ah berat~~ verilirdi.
Beratlarda, isimleri, görevleri, kazançlar~~ ve vergi atlar~~ aç~ kça belirtilirdi.
1565'de "Su yolu" köyüne su-yolcuba~~~tayin olunan Kas~ m'~ n berat~ nda,
senede 1400 akçelik ba~lar vergisine mutasarr~ f oldu~u yaz~ l~yd~ '''. Bu beratlar, vilâyetlerdeki kay~tlar~ n uygun kopyalanyd~.
Su-yolculuk, belli bölgelerde yeti~mi~~olma özelli~i ta~~yan bir meslek
de~ildi. imparatorlu~un her yerinde su-yolcuya rastlanabilirdi. Ancak, baz~~ ar~iv belgelerinde ve vak~ f muhasebe kay~ tlar~ nda ad~~ geçen su-yolculardan, bunlar~ n geldikleri yerler hakk~ nda bir fikir edinilebilir. Bunlara göre,
Rumeli'de Selanik, Üsküp, Bosna ve Belgrad, Anadolu'da Bursa, konya,
Kayseri, Ankara ve Manisa su-yolcular~n yo~un oldu~u ~ehirlerdi. Ayr~ca,
Halep ve ~am ile M~s~ r'da da su-yolculuk geli~mi~ti.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yeni su-yollar~ n~ n yap~ m~~ ve ~ehirlerin su i~lerinin giderek büyümesi su-yolcu ihtiyac~ n~~ da artt~ rd~. Bu sebeple, bir yandan su-yolcular bir meslek çat~s~~ alt~ nda birle~tirilmeye çal~~~l~ rken, bir yandan da yeni su-yolcular yeti~tirilmeye u~ra~~l~yordu.
1556'da su-yolu i~i için Türklerden (etrak'ten) ~ oo o~lan al~ nmas~yla ilgili
bir hüküm bunu göstermektedir". XV.yüzy~ l sonlar~ nda vak~ f kadrolar~nda 3-5 su-yolcu bulunurken 1585'de Süleymaniye ~ mareti tesislerinde 42
su-yolcunun görev yapt~~~~bilinmektedir".
Su-yolu hizmetleri ba~l~ca ~u ilkeler do~rultusunda yürütülürdü:
- Bo~alan su-yolcu kadrolar~ na yeni tayinler yap~ l~ r,
2 - Su-yollar~ na yak~ n köylerin halk~~ bu i~e memur edilir,
3 - Yeniçeri ve Acemi Oca~~~ile di~er kurumlardan yeterli say~ da hizmetli görevlendirilir,
4 - Bölgeler aras~~ i~gücü dola~~m~~ sa~lan~ rd~.
" MD, Mu. 25, s. lo, 24/S/981
Mu. 7422, ss. 4-11 (Bkz. Orhonlu, Osmanl~. ~ehircilik, s. 81)
98 MAD, Nu.2775, s.66, 9/M/973 (Blcz. Ekler, Belge I)
" MD, Mu. 2, s. 81, 'o/B/963
‹D.L.Barkan, "Süleymaniye Camii ve ~mâreti Tesislerine ait Y~ll~ k bir Muhasebe Bilânçosu", Vak~ flar Dergisi, say~: IX, ss. ~~ o9-161
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Bir su-yolcu kadrosu, ölüm veya feragat sebebiyle bo~ald~~~~zaman yeri hemen doldurulurdu. ölen su-yolcunun o~lu varsa, bu görev öncelikle
ona verilirdi. Ka~~dhane su-yollannda görevli olan, Yenice köyünden Yani
ölen su-yolPetro öldü~ü zaman, ayn~~ görev o~lu Lapetro'ya verilmi~ti
cu çocuk b~rakmam~~sa, yerine gönüllü olanlardan birisi su-yolu naz~r~ n~ n
arz~~ üzerine tayin edilirdi. 1576'da Akp~nar köyünden Abdullah o~lu Ahmed'in ölümüyle bo~alan su-yolculu~una, su-yolu naz~n davud Çavu~un
arz~yla, Deliklikaya köyünden Abdullah o~lu Yusuf tayin edilmi~ti ".
Kendi iste~iyle görevini b~rakan Kara halil köyünden Ferhad Abdullah'~ n
yerine de ayn~~ köyden Sefer Abdullah atanm~~t~~ ". Yeni su-yolcular~n ellerine, atand~ klan kadrolar~ n vergi muafiyetlerini gösteren "berat-~~ hürnayunlar" verilirdi.
Mesleklerinde ilerlemi~~su-yolcu ustalar~~ ve su-yolu mimarlar~~ her yerde aran~ rd~. 1568'de M~s~ r müteferrikalanndan olan Mehmed'e Mekke suyoluna hizmet etmesi buyurulmu~tu. Hüküm, Mekke'ye gelen suyu "ilm-i
hendese" ile teraziye almay~~ bilen kimse gerekti~inden ve Mehmed de bu
i~de mahir oldu~u için gönderilmi~, ayr~ca i~~tamamland~~~nda itibar~n~n
artaca~~~kendisine bildirilmi~ti 104 .
Medine kad~s~ na ayn~~ y~l gönderilen bir hükümde, veziriazam Mehmed Pa~a'n~n getirtti~i suya ve baz~~ sebillere, "fenninde mahir" su-yolcular
tayin edip, "südde-i saadete" arzetmesi halinde beratlann~ n verilece~i belirtilmi~ti 1°5. M~s~r beylerbeyine yaz~ lan bir hükürrrde ise, Yahya ad~ nda
"ilminde mahir" bir mimann Mekke su-yolu hizmetine tayini emredilmi~ti 106
Su-yolculuk hizmetinin, su-yollar~ n~ n yak~ n~ nda bulunan baz~~ köylerin
sorumlulu~una b~ rak~ld~~~ ndan sözetmi~tik. Daha önce de belirtti~imiz gibi, Selanik yak~ nlar~ ndaki "suyolu" köyü ve ~stanbul Ka~~dhane su-yollar~~
civar~ ndaki ~~~ köy, bu tür sorumluluklar yüklenmi~~köylerdi. Bunlar, suyollar~n~~ korurlar ve gerekti~i hallerde onar~ m~ n~~ yaparlard~. Buna kar~~ l~ k
çe~itli vergilerden affedilmi~lerdi.
MAD, Nu. 7534, 5.221,23/S/984 (Bkz.Erdo~an, Mimar Davud, 5.197)
MAD, Nu.7534, 5.244 (Bkz.Ekler, belge XVII)
~ °3 MAD, Mu. 7534, s. 331, 2/S/984 (Bkz. Erdo~an, Mimar Davud, s. 197)

102

'° MD, Mu.?, 343, 4-/N/975
Kis MD, Mu.?, 5.274, 28/B/975
1°6 MD, Xu.7, 5.341, 41N/975
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1581 tarihli bir belgede de, Bekri da~~~yörüklerinden nöbetlile~i olan
4943 ki~inin Kavala su i~leri hizmetine sevk edildi~i belirtilmektedir
1566'da, Selanik beyine ve kad~s~ na gönderilen bir hükümden, gerekti~inde bostanc~larm da su-yoluna hizmet ettikleri anla~~lmaktad~ r. An~lan belgede, Selanik'te yeni kalede, ya~mur sular~ n~ n akacak yer bulamad~~~ndan
toplara ve kundaklara zarar verdi~inden sözedilmekte ve Selanik bostanc~lar~n~n eskiden oldu~u gibi, yine su-yoluna hizmet etmeleri buyurulmaktayd~ l".
Yeni bir su-yolunun yap~ m~nda veya daha ba~ka hallerde, su-yolu
hizmeti için çok ki~i gerekti~inde acemi oca~~~veya yeniçeri oca~~ndan da
adam istenilirdi. 1578'de, su-yolu naz~r~~ Davud Çavu~, su-yollar~ n~n ço~almas~yla su-yolu hizmetinin çok artt~~~ n~~ bildirerek, 25 acemi o~lan~~ istemi~, bunun üzerine Yeniçeri A~as~~ Mehmed'e, dev~irme acemi o~lanlarmdan hizmete yarar 25 ki~iyi deftere yazd~rarak Davud Çavu~'a teslim etmesi buyurulmu~tu". Sultan II. Selim döneminden itibaren, sefere gitmek
istemeyen baz~~ genç yeniçeriler, rü~vet ve iltimasla, su-yolu koruculu~u,
da~~koruculu~u, kap~c~l~ k vb. hizmetler almaya ba~lad~ lar. O zamana kadar buna benzer hizmetlere sakat ve ihtiyar yeniçeriler ayr~ l~ rd~. Baz~~ yeniçerilerin ~ikayet dilekçeleri göndermeleri üzerine, II. Selim yeniçeri a~as~na bir hüküm göndererek, gençlerin geri hizmetlerde kullan~lmay~p, bu i~lere ya~l~~ ve sakatlarm verilmesini emretmi~di ~ w.
1623 tarihli ulufe defterinde, su-yolu hizmetinde kullan~ lan yeniçeriler
de belirtilmektedir. Deftere göre, La~a bölü~ünden "16 akçe gündeli~i olan
Mehmed Halil Yenibahçe su-yolunda görevliydi. 5.ba~çavu~~bölü~ünden
biri daha bu hizmetdeydi. Bunlardan ba~ ka, 45. bölükte ~~ su yolu muhaf~z~, 50. bölükte ~~ su-yolcu, 51. bölükte ~~ su-yolcu ve 1 su-yolu muhaf~z~,
59.bölükte 1 su-yolu korucusu bulunuyordu. A~a bölüklerinden sonra
ba~layan cemaat ortalar~nda da baz~~ isimlerin üzerinde, a~a bölüklerinde
oldu~u gibi, di~er hizmetlilerin yan~s~ ra "hizmet-i rah-~~ ab" kay~tl~~ ~erhler
oldu~unu belirtmekte fayda var ~ ".
Görüldü~ü gibi, su-yolu hizmetinde kap~ kulu ocaklar~ ndan da yararlaml~yordu. Buna ra~men, büyük su tesisleri bulunan Istanbul'da her za107

MD, Nu.42, s.256, 27/Ra/989
MD, Nu.5, s.470, 27 /~/ 973
MD, .Aru.35, s.357, g/N/986 (Bkz.~.H.Uzunçar~111,0smanh Devleti Te~killit~nda Kap~kulu
Ocaktan 1, Acemi Oca~~~t~r renigri Oca~~, Ankara 1984, S. 124; M. Erdo~an, Mimar Davud, S. 202)
H° MD, Mu. 19, S. 135 (Bkz. Uzunçar~ill, Kap:kulu Ocak/an, s. 478)
Uzunçar~111, Kap~kulu Ocak/an 1, ss. 438-443
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man daha çok su-yolcuya ihtiyaç duyulurdu. Özellikle, yeni bir su-yolu
yap~m~na ba~land~~~nda veya büyük bir onar~ m i~ine giri~ildi~inde, imparatorlu~un di~er bölgelerinde bulunan yetenekli ustalar ~stanbul'a ça~~ r~l~rd~. 1564 tarihinde, ~stanbul su-yollar~ n~ n onar~m~~ için, Rumeli'de Edirne, Üsküp, Siroz, Selanik, ~noz, Gelibolu ve Ferecik kad~l~ klar~na, Anadolu'da Kastamonu, Ta~köprü ve Zeytin kad~l~ klar~na, oralarda ne kadar
bennâ ve neccar varsa gönderilmesi emredilmi~ti "2,113. Ayn~~ tarihde, M~s~ r
beylerbeyine yaz~lan bir hükümde, ~stanbul su-yollar~n~n onar~ m~ nda çal~~t~nlmak için, M~s~ r'dan acele 150 arka hamal' gönderilmesi buyurulmu~tu 114.

1564 y~l~ nda ~stanbul'a Anadolu, Rumeli ve M~s~ r'dan bu kadar çok
say~da usta ve i~çinin getirilmesinin önemli bir sebebi vard~. 1563'de K~rkçe~me su-yolu tesisleri henüz tamamlanm~~ken, ~iddetli ya~murlann yolaçt~~~~büyük bir sel bask~n~nda Mo~lava ve Güzelce kemerler y~ k~lm~~~ve
birçok su-yolunda önemli hasarlar meydana gelmi~ti.
~~586'da, Süleymaniye su-yollar~ n~ n onanm~ nda çal~~an 150 adam~ n ia~esinin sa~lanmas~ na dair Haslar kad~s~ na gönderilen bir hükümden de,
~stanbul su-yollar~n~n ve kemerlerinin yap~m ve onar~m~ nda, genellikle çok
say~da i~çi çal~~t~ nld~~~~anla~~lmaktad~ r'''.
Bölgeleraras~~ i~gücü dola~~m~ na en belirgin ömeklerden biri de Mekke
su-yollann~n yap~m~d~r. Mekke su-yollann~n yap~m~~ için, M~s~r, Halep ve
~am'dan çok say~da usta ve i~çi gitti~i bilinmektedir. 1564'de, Mekke suyolu emini ~brahim beye yaz~lan bir hükümde, Halep ve ~am'dan gönderilmesi emrolunan ta~ç~larla ustalardan ne kadar~n~n geldi~i ve ne kadar
malzeme haz~rland~~~~sorulmaktayd1116. 1568'de M~s~r beylerbeyine gönderilen hükümlerde, Mekke su-yollanna hizmet etmek için, ehl-i kalemden,
çavu~dan, müteferrikadan ve bölük halk~ ndan gönüllü olanlara engel olunmay~p, icazet tezkeresi verilmesi 117 , eskiden ~brahim beyin emrinde çal~~an
"ehl-i vuku!" su-yolcular~n, yeni su-yolu emini Mehmed beyin emrine tayin edilmesi buyrulmu~tu 118.
MD, Nu.6,s.258, 27/Ca1972
MD, Nu.ö, s.322, 4./B/ 972
"4 MD, Nu.6, s 261,27/Ca/972
"5 MD,Nu.61, s.49, 5/5/994
"6 MD, Nu.6 s.603,972
"7 MD, NIL 7, s.341, 4/N/975
"8 MD,Nu. 7, s.342, 4/N/975
"2
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1574 y~l~ nda Mekke kad~s~ na ve ~erifine yaz~ lan hükümlerden, M~s~r
gönüllülerinden ve M~s~ r tüfenkçilerinden ço~unun Mekke su-yollar~nda
çal~~t~ klan anla~~lmaktad~ r. An~ lan tarihde, su-yoluna hizmetleri sebebiyle
bunlardan baz~lar~ n~ n maa~lar~na zam yap~lmas~~ istenmi~ti "9.
Yukar~da an~ lan belgelerden ~öyle bir sonuç ç~kar~ labilir: Önemli su
projelerinin uyguland~~~~bölgelerde h~zla bir i~gücü potansiyeli olu~turuluyordu. Ülkenin di~er bölgelerinden, yat~r~m yap~lan bölgeye kalifiye eleman ak~ m~~ sa~lan~yordu. Böylece, ~ehirlerin imar hareketlerinde büyük bir
canl~ l~ k gözlenmi~, su-yolu, bend, kemer, çe~me, ~ad~rvan, cami, hamam,
kervansaray vb. birçok eserler meydana getirilmi~tir.
XVI. Yüzy~lda su i~lerinde çal~~anlardan baz~lar~n~ n isimleri a~a~~daki
listede belirtilmi~tir:
Ad~~
Hüseyin
B~y~kl~~ Zaim Ali
Üsküplü Hamza
Hayreddin
Kas~ m
Hac~~ Muslihiddin
Hamza
Budak
Nasuh
Kas~ m
Kas~ m
Mehmed
Yahya
Cemaleddin
Mehmed
Hasan
Abdullah Hüsrev
Mustafa ~lyas
Abdullah Mehmed
Haydar Ferruh

Görevi

An~ld~~~~tarih

Su-yolcu kâtibi
Su-yolcu

1505
i 5o6

"
Su-yolu mimar~~
Su-yolcu
"

1511
"

"
Su-yolcuba~~~
Su-yolu katibi
Su-yolu mimari
Su-yolcu
Sumü~eyyidi
Su-yolcu
"
"
"

Belge
Meriç *

t 565

"
MD. 4
"
MAD. 2775

1568

MD. 7

156o

,5

1570
1574

"
"
MD. 9
MD. 25

"
"

"
"

~ " MD, Nu.25, ~~ 1 2 ve 291, 982
* I .M.Meriç'in ~stanbul Muallim Cevdet Kütüphanesinde 0.71 numarada bulunan farsça yazmaam verdi~i bilgilerden.
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(M~s~r gönüllülerinden)
H~z~r Mustafa
(M~s~r gönüllülerinden)
Yakut Ha~i~i
Sinan Hasan
Hüseyin Abdullah
(M~s~r tüfenkçilerinden)
Abdullah ~ brahim
Mehmed Zeynelabidin
Mirza Çavu~~
Ali Salih
Perviz
Dimitri Nikola
Yani Peiro
Nikola Varyur
Ferhad Abdullah
Sefer Abdullah
Ahmed Abdullah
Yusuf Abdullah
Hüseyin
Dervi~~Çavu~~
Nebi Çavu~~
Behram

Su-yolu mimari
Su mü~eyyidi
"
"
Su-yolcu
,,

,,
"
~~576

MD. 26
MAD. 7534

"

1585

"
MD. 56
"
"

III— SU-YOLCULARININ SOSYAL DURUMLAR'
1— Görev ve Sorumluluklar~~
Osmanl~larda ayr~~ bir meslek dal~~ olarak geli~me gösteren su-yolculuk, IV.Bölümde aç~ klamaya çal~~t~~~ m su-yolu naz~ rl~~~~bünyesinde kurumla~t~ ktan sonra daha düzenli bir hale geldi. Belli ücret kar~~l~~~~çal~~an
ve hassa su-yolcusu ad~~ verilen saray su-yolcular~, do~rudan su-yolu naz~nna ba~l~yd~ lar. Görevleri, saray su-yollann~n bak~m ve onar~m~n~~ yapmak, 'korunmas~n~~ sa~lamakt~. Mesle~inde ustala~m~~~ki~iler aras~ndan seçilen saray su-yolcular~, su-yolu naz~nn~ n denetimi alt~nda, eskiyen
künkleri yenilerler, sarn~çlar~n temiz tutulmas~n~~ sa~larlar, çe~me, ~ad~rvan, hamam vb. yerlere verilecek suyun miktar~n~~ ölçerlerdi. Bunlar, gerekti~i zaman mimarba~~~veya su-yolu naz~ nyla beraber, bir su tesisinin
yap~m veya onar~m~~ için yap~lacak harc,amay~~ tahminde bulunurlard~.
1565 y~l~ nda, Sultan II. Bayezid'in Üsküdar'da bulunan imâretine gelen
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su-yolunun onar~ m masraf~n~~ tahmin heyetinde su-yolcu ustas~~ Nasuh da
bulunuyordu 12°.
Vak~ f kadrolar~ nda da devaml~~ veya gerekti~i hallerde su-yolcular bulunurdu. Bunlar vak~ f mütevellilerine ba~l~~ olarak görev yaparlard~ . Bir suyolcu kadrosu bo~ald~~~~zaman yeri, ancak su-yolu naz~ r~n~ n izniyle doldurulabilirdi. 1566'da, bu kurala uyulmad~~~~için, kadrosunda su-yolcu bulunduran evkaf mütevellilerine bir hüküm yaz~lm~~t~ . Hükümde, su-yolu
haz~ r~~ Hasan'~ n "benüm marifetümsüz" yani kendisinden izinsiz, bo~alan
su-yolculu~u kadrolar~ na yeteneksiz ki~ilerin al~nd~~~n~ , bu sebeble su-yollar~n~ n harab oldu~unu bildirmesi üzerine, su-yolculuk hizmetine su-yolu
naz~ r~ n~ n izniyle usta su-yolcular~ n tayin edilmesi emredilmi~ ti
Daha önce de belirtti~imiz gibi, su-yollanna yak~n olan baz~~ köylerin
halk~ndan da, çe~itli vergi aflan kar~~l~~~ nda su-yolu hizmetinde yararlan~l~rd~. Bunlar~ n görevi, künk ve kanallar~~ temiz tutmak, su-yoluna zarar verilmesini önlemek, ya~mur ve selden bozulan yerleri onarmakt~. Kendilerine bu tür sorumluluklar verilmi~~köylerin halk~ , görevlerini aksatmadan
tar~mla veya ticaretle u~ra~abilirlerdi.
Su-yolcular~ n~ n görevlerinden biri de, su-yollar~ na zarar verecek faaliyetleri önlemekti. Kanunlara göre, su-yollar~ na belirli bir uzakl~ k içinde
(bu uzakl~ k su-yolunun her iki yan~ndan 3-5 ar~~ n aras~nda de~i~en yerin
bo~~b~rak~ lmas~yla belirlenmekteydi) tar~ mla u~ra~ mak veya bina yapmak
yasakt~. Buna ra~men, zaman zaman, ba~~ve bahçe kurmak, a~aç dikmek
ve ev yapmak suretiyle bu yasaldara uymayanlar olurdu. Bunlar~~ uyarmak, dinlemeyenleri merkezi idareye bildirerek yasalara uyulmas~ n~~ sa~lamak su-yolcunun göreviydi. 1570'de ~stanbul kad~s~ na 122 ve Eskiil kad~s~na l', 1572'de Galata kad~s~ na 124 ve Haslar kad~s~na 125 gönderilen
hükümlerde, su-yollar~ n~ n 3-5 ar~~n yak~ n~ nda ziraat yap~ lmamas~, su-yoluna zarar verecek faaliyetlerden kaçm~ lmas~ , emirlere uymayanlar hakk~ nda
yasal i~lemlerin yap~ lmas~~ buyurulmu~tu.
Su-yolcular su kaynaklar~n~ , bendleri, su-yollar~ n~, kül-liderin dö~endi~i
yerleri ve su da~~t~ m ~ebekesini çok iyi bilirlerdi. Bunlar bilgilerini, ç~ rakMAD, Nu.2775, s.365, ~ 3/Ra/973 (Blcz.Ekler belge II)
MAD, Nu.2775, s. ~~ 185, 3/N/973 (Blcz.Ekler,belge III)
122 MD, Nu.14, s.531 , 39/Ca/978
123 MD, Mu.9, s.4, 15/N/977 (131(z.Ekler, belge V)

120

12 '

24 MD, Nu.12, s.570, /Za/ 97g
' 2' MD, Mu. 12, s. 533, 24/Z/979
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l~k ve kalfal~ k gibi meslek kademelerinden geçerek kazan~rlard~. Oral
Onur su-yolcular~ n baz~~ niteliklefini ~öyle dile getirmektedin"özellikle
kent içinde çal~~~ rlar. Sular~n kent içinde do~ru olarak ak~~~n~~ sa~larlar.
Ayr~ca kanallar üzerinde baz~~ önemli onar~ mlar~~ üstlenmi~lerdir. Bu
yüzden su-yolcular~~ iyi bir sanatkârd~r...namuslu ve çal~~kan kimseler oldu~u gibi, bu sanat~~ babadan o~ula geçirirler. Bir su-yolcunun bilgi ve
becerisini çocuklar~ na aktarmas~~ bu i~in bir aile sanat~~ oldu~unu gösterir...” 126
Sefer zaman~ nda da su-yolcular~ n yapacaklar~~ görevler vard~. Di~er ustalarla birlikte orduya kat~l~ rlar ve günümüzün istihkâm bölüklerinin baz~~
görevlerini yerine getirirlerdi. 1596 Avusturya seferine kat~lanlar aras~ nda
3 hassa su-yolcusu da bulunuyordu. Bunlar, to hassa miman, 40 demirci,
87 bennâ ve neccâr, ~~oo la~~mc~~ ve ~~ o b~çk~c~~ ile beraber hassa mimarlar~ndan Ismail'in emri alt~ ndayd~lar 127. Hassa mimarba~~~Davud Çavu~un
arz~yla Cebeciba~~ya, sefere giden esnaf~ n gerekli malzemesinin yüklenme
ve ta~~nma i~lerine yard~ mc~~ olmas~~ buyurulmu~tu.
Cephelerdeki ordugâhlarda devaml~~ olarak bulunan ordu esnaf~~ aras~nda yer alan su-yolcular~ n görevi, ordunun suyunu temin etmek, yol kenarlanna çe~meler yapmak, nehirler üzerine köprü kurulmas~ na yard~ mc~~
olmakt~.
2

— Vergi Muafiyetlen

Su-yolculuk görevine atananlann yapt~ klar~~ hizmetin kar~~l~~~nda baz~~
vergilerden muaf tutulduklanndan daha önce de sözetmi~tik. Bunlar~n ellerinde, vergi memurlar~na kar~~~haklar~ n~~ savunabilmek için görevlerini ve
muafiyetlerini belirten padi~ah beratlan bulunurdu.
Hortaç da~~ ndan Selanik'e gelen su-yolunun bak~ m ve onanm~ndan
~eriysorumlu Suyolu ad~ndaki köyün halk~, hizmetlerinin kar~~l~~~nda
ye, sum-t arfiyye ve di~er telcdliki divaniye'den muaf tutulmu~lard~~128. Istanbul'a gelen Kâ~~ thane su-yollannda hizmet veren ~~~ köyün müslüman,
h~ nstiyan veya kar~~~k olan halk~~ da haraç, ispence, avânz-~~divâniye ve
arfiyye gibi vergilerden affedilmi~ lerdi
'" Onur, Edirne Su Kültimi, s.st
I

27

125

A.Refik, "Mtmar Davud", s.15
MAD, Nu. 2775, s. 66, 9/M/973 (Bkz. Orhonlu, Osman/t. ~eht~ctl~k, s. 79)
MAD, Nu. 7534, s. 247, 24/S/984 (Bkz. Ekler, belge XVIII)
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Su-yolcu hizmetinin a~~r olmad~~~~yerlerde bu muafiyetler de~i~iklik
gösterirdi. Baz~~ önemli bölgelerde ise, vergilerden ba~ka di~er angaryalardan da muaf tutulurlard~. ~~ 576'da Istanbul Had~mköyü'ncien Hüseyin
ad~ndaki su-yolcu, "emr-i ~erir ile su-yolu hizmetinde iken kendilerine
"miri çay~ r" hizmeti teklif edildi~ini bildirerek ~ikâyette bulunmu~tu. Bunun üzerine Haslar kad~s~ na bir hüküm gönderilerek, görevlerini kusursuzca yapan su-yolculara ba~ ka hizmet teklif edilmemesi bildirilmi~ti 130.
Ayn~~ y~l, yap~lan ~ikayetler üzerine, su-yolculardan padi~ah ah~r~~ için arpa
ve saman istenilmemesi 131, görevlerini aksatmadan ticaretle u~ra~anlarm
vergi muafiyetlerine dokunulmamas~~ emredilmi~ti 132.
Ellerinde görevlerini ve vergi muafiyetlerini gösteren padi~ah berat~ na
sahib olan su-yolcular~, vergi memurlar~n~ n bask~lar~~ kar~~s~nda ~ikâyette
bulunabilmek için bu belgeleri gösterirlerdi. Ancak, yap~lan ~ikayetlerin
do~rulu~unu ö~renebilmek için merkezi hükümet sadece beratlar~~ incelemekle yetinmemi~, ayn~~ zamanda bölgede bu i~ le ilgili kimselerin fikirlerine de ba~vurmu~tur I".
3 — Su-rolu lic~etkn
Su-yolculara, vergi aflanndan ba~ka yapt~klar~~ i~in önemine göre belirli bir ücret veya dirlik verilirdi, vak~f kadrolannda bulunan su-yolculara
maa~lar~, çal~~t~ klar~~ gün say~s~na göre vak~f yönetimi taraf~ndan akçe olarak ödenirdi. Saray su-yolculanna ise belli bir maa~~veya maa~lanna kar~~l~k t~mar verilirdi. 1564'de M~s~r beylerbeyine gönderilen bir hükümde
"su-yolu hizmetinde olan ~brahim bey ile M~s~ r kullar~ ndan su-yolu hizmetinde olan otuz nefere iki~er akçe terakki ve kendü ademlerinden onbe~~
nefere ibtida dü~enden birer kul gedü~i" verilmesi buyurulmu~tu 134.1570
y~l~nda da, Mekke su-yollar~nda çal~~an 19 su-yolcuya gedikler da~~t~ lm~~t~~
135
. I585'de ise, Revan su-yolu hizmetinde olan Behram'a t~mar verilmi~~
136 , Tebriz su-yolunda hizmet gören Hüseyin ve Nebi çavu~lann zeametlerine 3.000'er akçe zam yap~lm~~t~~ 137 .
MAD, Mu. 7534, s, ~~ 75, 14/S/984
'31 MAD, Nu. 7534. s.758, 2/Ca/984
MAD, Mu. 7534, s.142, 28/M/984
'" Orhonlu, Osmanl~. ~eht~c~hk, s. 8o
'34 MD, Nu.ö, 209, 972 (Bkz.Ekler, belge IV)
133 MD, .Aru.9, s.70, 18/1.977
136 MD, Nu.545,s.3, 25/L/993
1" MD, Nu.56, 5.4.2 ve 199, ../L/993
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Yeni bir su-yolu bitirildi~i zaman, suyun geldi~i müjdesini getirenlerle, su-yolu yap~m~nda çal~~anlara çe~itli hediyeler verilir ve ihsanlar yap~l~rd~ . 1505 y~ l~~ sonlar~ nda, Sultan II. Bayezid Camii ve imâreti tesislerinin
su-yolu tamamland~~~~zaman, eme~i geçenlere bolca hediye ve bah~i~ler
da~~t~lm~~t~. Suyun II. Bayedid Camiine geldi~ini müjdeleyen su-yolcu
Mehmed ile yeniçeri Bayram'a t000'er akçe ile nak~~l~~ Bursa kuma~~ndan
birer kat elbise, yeni su-yolunun yap~m~nda çal~~an 2 1 su-yolcuya ~ c~oo'er
akçe, su-yolu katibi Hüseyin'e getirilen su için dü~ürdü~ü tarihden dolay~~
'000 akçe ile Bursa'n~n benek kuma~~ndan bir kat elbise hediye edilmi~ti
'38. Yeni su-yolunun sevinciyle hediye da~~t~m~~ 3 ay boyunca devam etmi~ti. Bu süre içinde, 7 Hassa su-yolcu ç~ra~~na (Cemaat-t ~agudd~t-t hademe-i rdh-1 iib-t Hassa) 427 akçe, su-yolu masraf emini (emin-i harc-~~rdh-~~
db-t cedid) Mehmed'e 2000 akçe ile benek elbise, su-yolcu B~y~kl~~ Zaim
Ali'ye '000 akçe ile benek elbise, su-yolcu Hamza'ya nak~~l~~ Bursa kuma~~ndan bir elbise verilmi~ti 139 .
1572 tarihinde Mekke su-yollan tamamland~~~~zaman da buna benzer
hediye ve ihsanlarda bulunulmu~tu.Arafat suyunun Mekke'ye ula~t~~~n~~
müjdeleyen M~s~ r müteferrikalanndan Nas~r ile Mekke ~erifine ve Kad~~
Hüseyin'e birer hil'at gönderilmi~ , ayr~ca Kad~~ Hüseyin'in müderrislik
görevine 50 akçe zam yap~lm~~~ve kendisine "~eyh'ül-harem"lik tevcih
mi~ti 140•
Su-yolcu ücretleri hakk~ nda, vak~flann muhasebe kay~tlar~nda ve
~er'iyye sicillerinde de baz~~ önemli bilgilere rastlanmaktad~ r. Bursa ~er'iyye
sicillerinde, yap~m~~ 1508'de tamamlanan Bursa kervansaray~~ (Pirinç Hani)
Su-yollanna, ~irmerd adl~~ su-yolcunun günde 2 akçe ile tayin edildi~i,
151 ~ 'de onun ölümüyle bo~alan görevin Hac~~ Muslihiddin adl~~ su-yolcuya
verildi~i kay~tl~d~r 14 I. özellikle Ömer Lütfi Barkan'~ n XV. ve XVI. yüzy~l
muhasebe kay~ tlanyla ilgili incelemeleri, su-yolcu ücretleri konusunda da
bilgi vermektedir. An~ lan muhasebe bilânçolanndan birkaç~n~~ ~öylece
gösterebiliriz.
Fatih Imareti 1489-1490 muhasebe Bilânçolan, imaret görelileri aras~ nda yer alan su yolcu ücretleri 142 :

61)

138 Meriç, "Bayezid Camii miman... », s.54
'39 Meriç, «Bayezid Camii Miman...«s.55
14° MD, Mu. 19, S. 354, 16/R/g8o (Bkz.Ekler, belge VI)
'41 Meriç, "Bayezit Camii miman...", 5.40 (Dipnot 18, Bursa Müzesi Ar~ivi, sicil 23 sayfa

'42 Barkan, "Fatih Camii ve

ss. 322-323
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Ad~~

Çal~~t~~~~Gün

~brahim
(Su-yolcu katibi)
H~z~ r Rum
(Su-yolcu)
Süleyman
"
)
~skender Rum
H~z~r Bosna
Hamza Bursa
9/B/895'de ölmü~~
Hamza Belgrad (Silivri su-yolu
tamircisi)

1617

Gündeli~i

Toplam

262

6 akçe
7 akçe
7 akçe
6 akçe
5 akçe
4 akçe

1158 akçe
965 akçe
1048 akçe

67

4 akçe

268 akçe

256
~~ 93
1 93

1792 akçe

Ayasofya Camii ve Eyüb Türbesinin 1489-1491 y~ llar~na ait muhasebe
bilançolar~ nda, görevliler aras~nda yer alan su-yolcular~ n ücretleri 143 :
Ad~~
~skender

(Su-yolcu,
5/S/896'da ölmü~)
(Su-yolcu ç~ ra~~,
(Su-yolcu)

Hamza
Ali Bosna
(
Hamza
Hamza Ankara (

)

)

Çal~~t~~~~Gün

Gündeli~i

Toplam

284

7 akçe

1498 akçe

53

3 akçe
4 akçe
4 akçe
8 akçe

159 akçe

73

292 akçe

( 7/B/895'de
ölmü~~ve yerine Ahmed tayin edilmi~)
Süleymaniye Camii ve ~ mareti tesislerine ait y~ ll~ k muhasebe bilançosu (1585-1586) kay~tlar~ nda, tesislerde toplam 936 ki~inin çal~~t~~~ , bunlardan 42 ki~inin su-yolu hizmetinde görevli oldu~u yaz~l~d~ r. Bu 42 ki~inin
ald~klar~~ gündelik toplam 175 akçe olup, y~ lda 63.000 akçe tutmaktad~r.
Bu ise, bilançoda 1.237.546 akçe olarak gösterilen toplam personelin y~ ll~ k
maa~lar~ n~ n % 5'i civar~ ndad~ r. An~lan muhasebe kayd~nda su-yolcular~ n
da~~l~ m~~ ~u ~ekilde gösterilmektedir ":
143 Barkan, "Ayasofya Camii ve...", S. 356
I" Barkan, Süleymaniye Cami'i ve Imareti..." ss. 69-161
Belleten C. Lif,
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Cemaat-1
a) Râh-~~ âbiyân-~~ Cami'-i ~erif ve çe~mehâ-~~ Hisarlu ve Cami'-i Cihangir
Râh-~~ âbiyân-~~ Ka~~dhâne
Mutemedân-~~ Râh-~~ âbiyân-~~ Ka~~dhane ve kâtib-i meremmat
Bennayân ve neccarân-~~ râh-~~ âb-~~ Ka~~dhâne
Meremmetçiyân-~~ cisr-i Çekme-i kebir
ma'a râh-~~ âbi ve kârbansaray~~
(Toplam)

Neferen fi yevm fi ~~2 e~hür
15
17

59 akçe 21.240 akçe
74 akçe 26.640 akçe

4

22 akçe

7.920 akçe

3

il akçe

3.960 akçe

3

9 akçe

3.240 akçe

42

~~75

63 000

Tabloda görüldü~ü gibi 1585/1586 y~ llar~nda bu tesislerde çal~~an suyolcular~n ücretleri ortalama 3-5,5 akçe aras~ nda de~i~mektedir.
Su-yolculara, maa~larma kar~~l~ k t~ mar da verilebilir ve yapt~ klar~~ hizmetin önemine göre gelirlerine zamlar yap~ l~ rd~. 1573'de Hassa su-yolcular~ ndan Hüseyin Abdullah, Mustafa ~lyas ve Abdullah Mehmed adlar~ ndaki üç su-yolcuya, gündelikleri olan 5'er akçeye kar~~l~ k 3.000'er akçelik t~marlar verilmi~ti 145. 1574'de Abdullah Hüsrev'e de, 5 akçe gündeli~ine'
bedel 3.000 akçelik t~ mar buyurulmu~tu 146.
25 numaral~~ Mühimme defterinde, 1573-1574 y~llar~nda Mekke suyollar~nda çal~~anlara verilen ücretler ve yap~ lan zamlarla ilgili çe~itli
hükümler vard~ r. Bunlardan baz~ lar~ n~~ ~öyle s~ ralayabiliriz: M~s~r müteferrikalar~ ndan, su-yolu mimari Mehmed o~lu Zeynel Abidin'in 20 akçe olan
ücretine 5 akçe zam verilmesi 147 , M~s~r çavu~lar~ ndan, su-yolu mimari
Medine'li Abdullah o~lu ~ brahim'in maa~~ na 15 akçe zam yap~lmas~~ 148,
Arafat su-yolunda çal~~an Yakut Ha~i~i`nin maa~~ na ~~ o akçe zam 149 , M~s~ r
gönüllülerinden H~z~r o~lu Mustafa'ya 3 akçe zam 150 , M~s~ r kullar~ndan
Sinan o~lu Hasan'a 2 akçe zam 151 , yap~lmas~d~ r.
MD, JVu.25, s. ~~ , 24/~/981
MD,11u.25, s. ~ c~6, 13/Z/981
147 MD, Nu.25, S. I I 2, 2 I /Z/981
148 MD, Nu.25, S.258, 2 ~ /Ca/982
144 MD, Nu.25, s.266, 3/C/982
~ " MD, Xu. 25, s. 277, 13/C/982
"~~ MD, Nu.25, s.285, 18/C/982
145

148
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Mekke ve Medine su-yollar~n~n yap~m~ na Kanuni Sultan Süleyman
döneminin sonlar~nda ba~lanm~~t~ .Büyük • emek ve harcamalardan sonra
gerçekle~tirilen, yap~m~~ yakla~~k 8 y~l (1564:1572) süren Hicaz su-yollar~yla,
Mekke ve Medine bol suya kavu~turulmu~~ve hac ziyaretlerine gidenlerin
su s~k~nt~lar~~ büyük ölçüde çözümlenmi~ti 152. Hicaz su-yollar~yla ilgili, tutulan kay~ tlar ve yaz~~malar, su-yolculuk konusuna da ~~~k tutucu mahiyettedir. Bu yaz~~malardan, su-yolculara, yapt~klar~~ hizmet kar~~l~~~~maa~~veya
dirlik verilmesinden ba~ka, ayr~ca erzak da verildi~ini ö~reniyoruz.
1568'de M~s~r beylerbeyine yaz~lan bir hükümde, Mekke su-yolunda
çal~~anlara, M~s~r anbanndan her sene 1500 erdeb bu~day, roo erdeb bakla mercimek, nohut ve pirinç verilmesi buyrulmu~tu 153. Ayn~~ y~l Medine
kad~s~na, su-yolcu Cemaleddin'e, M~s~r'dan gönderilen üründen günde r
kadeh verilmesini '4, M~s~r beylerbeyine ve defterdanna ise, Mekke su-yolu emini Mehmed'in salyânesinin Cidde ürününden verilmesini emreden
hükümler gönderilmi~ti 155. 1577'de Mekke su-yolu naz~n Mustafa, berat~nda kay~tl~~ olmad~~~~için hakk~~ olan ürünü alamad~~~n' arzetmi~, bunun
üzerine M~s~r beylerbeyine gönderilen bir hükümde "su-yolu naz~r~~olanlar~n ciraye-i hasdan yevmi be~~kadeh ciraye ve y~lda iki erdeb ani" oldu~u
belirtilerek ad~~ geçene de ayn~~ ~ekilde verilmesi buyurulmu~tu 156 .
Bayramlarda ve dini günlerde halk~n, di~er esnallara yapt~ klar~~ gibi
su-yolculara da yard~mlarda ve hediyelerde bulunmalar~~ âdetti.Saraya ba~l~~ bir su-yolcu ayl~~~yla beraber, günde bir çift fodla, erz, zeytinya~~, so~an, tuz, fasulye, et, ya~~ve mumdan ibaret erzak al~rd~~157. Vak~f su-yollannda çal~~an su-yolcular, vak~f kadrolar~nda bulunmasalar bile imâretden
yemek yiyebilirlerdi'.
Su-yolcu ücretlerinde de~i~ik tarihlerde dengesizlilder göze çarpar.
Örne~in, Sultan II. Bayezid devrinde bir su-yolcunun gündeli~i ortalama
6 akçe iken, 1631 y~l~nda Manisa'da Sultan Murad Han Saray~n~ n su-yolculu~una Ahmed o~lu Hasan, ölen Habib'in yerine gündeli~i 2 akçe ile
152

N.Göyünç. "Some Documents Concerning the Kaba in the XVI th Century",

Sources for the History of Arabia, Pan 2 (Riyad 1979), ss. ~~ 77-18 ~~

'53 MD, Nu.7, S.341, 4/N/975
154
155
56

MD, Nu.7, 5.256, 15/B/975
MD, Nu.7, 5.342, 4/N/975
MD, Nu.31, s.335, 23/B/985 (Blcz.Ekler, belge X)

'57 Nirven, ~stanbul Sular:, 5.149
I" Ünver, "Fatih lailliyesine Ait..." s.4.3
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tayin edilmi~ti
Ancak, loyaslama yaparken çe~itli vergi afiann~~ da
gözönüne almak gerekir.
XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda akçenin de~erinde büyük dü~ü~ler olmu~, bu durum sabit ücretlileri güç durumda b~rakm~~t~. Aç~ k deniz yollar~n~ n bulunu~u, yeni ke~fedilen k~t'alar ve bununla ba~layan sömürgecilik hareketleri Avrupa'da merkantilizmi ba~lat~rken Osmanl~~ ~mparatorlu~unda büyük bir ekonomik krize yolaçm~~t~. "Milletleraras~~ k~ymetli maden ak~~lann~n, devaml~~ sava~lar dolay~s~yla devletin yapt~~~~büyük harcamalar~n ve ticari hareketlerin hacim ve süratinde meydana gelen de~i~iklikler ve h~zl~~ nüfus art~~~~gibi türlü sebeblerle fiyatlar durmadan yükseliyordu" ". Özellikle 1585 tarihinden sonra fiyatlar~n birden t~ rmanmas~,
sabit gelirlileri ve halk~~ zor durumda b~rakm~~t~. Edirne kad~l~~~na ait tereke deterlerine göre 1540-1555 tarihleri aras~nda bu~day~n kilesinin fiyat~~
ancak 6- ~~ o akçe de~i~di~i halde, 1566-1573 aras~~ 9-20 akçe, 1597-1607 aras~~ ise 40-65 akçeyi bulmu~tu'''.
Daha önce sözetti~imiz su-yolcu ücretleri ile an~lan dönemlerde yiyecek fiyatlar~n~~ kar~~la~t~nrsak, su-yolcular~n geçim durumlar~~ ve al~m güçleri hakk~nda ayd~ nlat~c~~ bir fikir edinmek mümkün olabilir.
XIX. yüzy~ldan sonra, gerek su-yolcu say~s~ndaki art~~~gerekse ücretlerin yetersizli~i, su-yolculuk kurumunda bozulmalara yolaçm~~t~. Su-yolcular~n, halktan para toplayabilmek için bizzat kendilerinin su-yollar~n~~ bozduklan iddialar~na rastlan~yordu. 1826 tarihli "ihtisab a~al~k~~ nizamnamesi"nde, su-yolcular~n su-yollar~ n~~ bozarak halka zulüm etti~inden, su naz~rlar~n~n bunlara göz yumdu~undan, gere~inden fazla su-yolcular~n ba~ka
i~lere yerle~tirilmesinden sözedilmektedir. Ayr~ca, su-yolcular~n kendilerine
mahsus b~çaktan ba~ka herhangi bir silah ta~~mamalan belirtilmektedir 162.
Münir Aktepe, ~zmir Sular~~ ile ilgili bir makalesinde "halk mevcut vak~f
su-yolcular~n (künkler k~ r~ld~, yollar bozuldu) diye s~k s~k kendilerinden
toplam~§ olduklar~~ paralardan art~k usanm~~lard~"demektedir163. Izmir'de
M.Ç.Uluçay, Manisa'daki Saray-~~ Amire ve ~ehzadeler Türbesi, ~stanbul 1941, ss. 35-36
Barkan, "XVI.Asr~ n ~ kinci Yar~ s~ nda Türkiye'de Fiyat Hareketleri",
c.XXXIV -136 (Ankara 1979), S. 574

Belfrien,

161 Barkan, "Edirne Askeri Kassam~'na ait Tekere Defterleri (1548-1569)", Belgeler, c.III,
say~: 5-6 (Ankara 1986), s.4.4.7
162 A.~eref, "~ htisab A~al~~~", TOEM, 2.sene cüz 7-12 (~stanbul 1327), s. 648
163 M.Aktepe, "~zmir Sular~~ Hakk~ nda Bir Ara~t~ rma" Tarih Dergisi, Say~~ 39, (~stanbul
1976).5s.135-178
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yay~ mlanan 1893 tarihli Hizmet Gazetesinde de, Namazgâh mahallesinde
hane sahiplarinden tamir paras~~ almak dü~üncesiyle, su mecralann~n suyolcular taraf~ndan t~kand~~~~iddia edilmekteydi
IV — SU-YOLU NAZIRLIGI
I — Su-rolu Naz:il:~:n~n Kurulu~u
Osmanl~~ Imparatorlu~unda XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan sonra, suyollanna yap~lan büyük yat~r~ mlar, özellikle K~rkçe~me tesislerinin yap~m~yla su i~lerinde görülen art~~ , bu alanda bir kurumla~maya yolaçt~. Suyolu naz~rl~~~~kurulmadan önce, su-yolcular~ n ba~l~~ oldu~u küçük çapta
bir su-yolcuba~~~veya su-yolcu a~al~~~~bulunuyordu. Bunlar mimarba~~~veya ~ehremininin kontrolü alt~ndayd~lar. Ancak ~ehirlerdeki imâr hareketlerinde görülen art~~~ve su faaliyetlerindeki büyüme su-yolcu esnaf~n~n sevk
ve idaresinin yetersizli~ini ortaya koydu. I~te bu sebeple Kanuni Sultan
Süleyman'~ n son dönemlerinde bir su-yolu nazzrl~~: kuruldu. 25 Mart 1566
tarihli bir hüküm ilk kez su-yolu naz~rl~~~n~n varl~~~n~~belgelemektedir 165
An~lan belgede, Ka~~ dhane ve Kirkçe~me su-yolu naz~ n olan saray müteferrikalanndan Hasan'~ n arz~~ üzerine, su-yolcu tayinlerinin su-yolu naz~nn~n onay~yla yap~lmas~~ emredilmektedir. 28 Nisan 1566 tarihli bir ba~ka
belgede de, su-yolu naz~nn~ n su-yolu onar~m~~ için 2.000 künk al~ nmas~n~~
arzetti~i belirtilmektedir 1 66 .
Bu tarihden sonra, ar~iv belgelerinde, suyla ilgili hemen hemen bütün
i~lerde su-yolu naz~n (Su naz~nTn~ n ad~~ geçmektedir. Bu belgelerden suyolu naz~rlann~ n yapt~klar~~ i~leri, görev ve sorumluluklar~n~, su i~lerine verilen önemi, su projelerine yap~lan yat~r~mlar~~ ve daha birçok hususu
ö~renmek mümkündür.
Ilk su-yolu naz~~-~~ olarak kabul edilen Hasan A~aya yaz~lm~~~ bir
hükmün tarihinin yanl~~~de~erlendirilmesi su-yolu naz~rl~~~n~n kurulu~~y~l~n~ n 1564 olarak bilinmesine yolaçm~~t~r. An~lan belgede Hasan A~aya, bo~a akan mahalle çe~melerine burma lüleler takd~rmas~~ emredilmi~ti 167 .
164

Hizmet Gazetesi, 7 Zilhicce 1310 (Izmir 1893)

MAD, Nu.2775, 5.1185, 3/N/973 (Blcz.Ekler, belge III)
166 MAL), Nu.2775, 5. 1
~~, 8/L/973
16.7 MD, Nu.6, 5.576, Gurre-i Muharrem 976 (Ahmet Refik bu belgeyi Gurre-i Muharrem
972 tarihiyle yay~mlam~~~ve onu kaynak olarak alan yazarlar taraf~ ndan, bu tarih esas al~narak,
su-yolu naz~rl~~~n~n kurulu~u 1564 olarak kabul edilmi~ti. Ba~bakanl~k Ar~ivi'nde yapt~~~m
ara~t~rmada, 7 numaral~~Mühimme Defteri ba~ka bir ara~t~nc~~üzerinde kay~tl~~bulundu~undan
165
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Ancak 1566 tarihinden önce su-yolu naz~ rl~~~ n~ n varl~~~yla ilgili hiçbir kay168 ,
da rastlanmamaktad~ r. A~ustos 1565 tarihli bir belgede "su-yolcuba~~ "
kas~m 1565 tarihli bir ba~ka belgede "su-yolu miman" 169 deyimleri geçmesine ra~men, su-yolu naz~r~ ndan hiç sözedilmemektedir. 1566 tarihinden
sonra ise deyim yerle~mi~~olmal~~ ki, Mekke su-yolu eminlerine bile su-yolu naz~ r~~ denilme~e ba~lanm~~t~ r. M~s~ r beylerinden olup, 1564'de Mekke
su-yolu emini olarak ad~~ geçen ~ brahim beyden 170, 1568 tarihinde ölen suyolu naz~ r~~ diye sözedilmektedir'''. ~brahim beyden bo~alan göreve getirilen eski M~s~ r defterdarlar~ ndan Mehmed bey de, önceleri su-yolu emini
diye an~l~ rken, bu tarihden sonra kay~ tlarda su-yolu naz~ r~~ olarak geçmek1577 tarihli bir belgeden, Medine'de de bir su-yolu naz~ r~~ buluntedir
du~u anla~~lmaktad~ r
Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda ~stanbul ve Hicaz bölgesi d~~~ nda ba~ka
bir yerde su-yolu naz~ r~~ ünvan~~ ta~~yan bir makama -tarayabildi~im defterlerde- rastlanmamaktad~ r. Mekke ve Medine su-yolu naz~ rlann~ n bölgesel
nitelikli oldu~u dü~ünülerek bir yana b~ rak~ l~ rsa, imparatorluktaki su i~lerinin tek elden, Istanbul'da bulunan su-yolu naz~ rlar~~ taraf~ndan
yürütüldü~ü söylenebilir. Bununla beraber, geli~mi~~ve özellikle su i~lerinin yo~un oldu~u bölgelerde, su-yolcular~ n sevk ve idaresinden sorumlu
makamlar oldu~u da bilinmektedir. Örne~in, 1568 tarihli bir belgede Halep'te Mehmet adl~~ birinden su mi~~eyyidi diye sözedilmektedir 174. 1566 tarihinden önceki belgelerde, su-yolcu üstad~ , su-mimar~ , su-yolcuba~~~
ünvanlar~ na daha s~ kça rastlanmaktad~ r.
Su-yolu naz~ rl~~~~kurulmadan önce su-yolcular, di~er in~aat esnaflar~~
gibi ~ehremini ve mimarba~~n~n denetimi alt~nda çal~~~rlard~. Fatih kanunnâmesi'nde mimarba~~ ndan sözedilmemesine ra~men, ~ehremininin rütbe
ve maa~~yla elkâb~~ hakk~ nda aç~ klamalar vard~r. Kanun-nâme'ye göre, ~ehbelgeyi göremedim. Ancak 7 numaral~~ MD katalo~unda en erken tarihli belge 975 tarihine ait
oldu~una göre ve di~er örneklerde gözönüne al~ nd~~~ nda, Refik'in yay~ nlad~~~~tarihin hatal~~ oldu~u anla~~ l~ r. Blcz. A.Refik, hicri onuncu As~ rda ~stanbul hayat~ , s.18) (Bu makale bas~ m provas~ nda iken belgenin asl~n~~ görmem mümkün oldu. Gerçekten de as~l tarih 976'd~ r.)
1"

MAD, Nu. 2775, s•66, 9/M/973 (Bkz.Ekler, belge I)
MAD, Nu.2775, s.365, 13/Ra/973 (Blcz.Ekler, belge II)

" MD, Nu.6,s.603, 972
MD, Nu. 7, s.68~ , 16/S/976
MD, Nu. 7, s.68o, 16/S976
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~ 'l

'" MD, Nu.33, s.62, 1/N/985
MD, NU.7, 5.922, 3/C/976
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remininin rütbesi Defterdar Emininden küçük, Reisülküttâb'dan ise daha
büyüktü. Toplant~larda Defter Emini ile beraber Bölük A~alann~n ba~~taraf~nda otururdu. Terfi ederse Defterdar olurdu'''. ~ehreminilerin esas
görevlerinden biri sarayda ve ~ehirde hükümete ait in~aat ve tamirat i~lerine nezaret etmek, çal~~anlar~ n ücretleriyle ilgili hesablar~~ tutmakt~. Osman
Ergin, baz~~ yazarlar~ n ~ehremini ünvan~~ ve görevinin ~stanbul'un fethinden
sonra Bizansl~lardan Osmanl~lara geçti~inden sözetti~ini belirterek, Osmanl~~ ve Bizans ~ehreminli~inin isim benzerli~inden ba~ka bir ilgisi bulunmad~~~n~~ aç~ klar 176. Ergin bu yarg~ ya, Mehmed Ziya'n~n "~stanbul ve Bo~aziçi" adl~~ eserinde geçen, baz~~ surlar~ n üstündeki levhalarda yeralan ifadeleri gözönünde tutarak varm~~t~r 1 ". M.Fuad Köprülü'ye göre ise, ~ehremini ünvan ve görevinin Bizanstan al~ nd~~~~iddias~~ tamamen as~ls~zd~ r.
Ona göre, Osmanl~~ ~ehreminli~inin Bizans~ n Eporchia's~yla hiçbir ilgisi
yoktur. Bizanstinistler 1271 (1854)'den sonra kurulmu~~olan ~stanbul ~ehremenetini dikkate alarak, bu belediye te~kilk~n~~ eskiden beri devam edip
gelen bir müessese zannettikleri için böyle yanl~~~bir f~ kre kapilm~~lard~ r
~ehreminleri, hükümete ait yap~~ ve onar~m i~lerinin genellikle harcamalar yönüyle ilgilenirlerdi. ~~in tekni~inden mimarba~~lar sorumluydular.
Mimarba~~lar, saraya ait yap~~ ve onanm i~lerinden ba~ka, köprü, su-yolu,
su bendi gibi yap~ lar~ n fenni kontrolünden de yükümlüydüler.
XVI. yüzy~ lda, ülke nüfusundaki art~~a paralel olarak, imar hareketlerinin de yo~unla~mas~ , bu alanda söz sahibi olanlar~~ biraraya toplayacak
bir makam olu~turulmas~ n~~ gerektirmi~ti. Bu amaçla, su-yolu naz~ rl~~~n~ n
kurulu~undan sonra "Tamirat Ambar~~ Tak~ m~ " ad~yla an~lan bir grub meydana getirildi. Topkap~~ Saray~ nda Yal~~ Kö~kü ile Sepetçiler Kasr~ nda makam~~ bulunan bu grub, a~a~~ da belirtilen ki~ilerden olu~uyordu':
~~ - ~ehremini
Mimarba~~~
3 - Su-yolu Naz~r~~
4 - ~stanbul A~as~~
5 - Kireçciba~~~
2-

~ " Kanun-nâme-i Al-i Osman, ~stanbul 1330, s. 18
'" 0.Ergin, Mecelle-i Umur-z Belediye, ~stanbul 1330, ss. 1358-1359
M.Ziya, Istanbul ve Bo~aziçi, c. ~ , ~stanbul 1336, S. 272
M.F.Köprülü, Bizans Mi~esseselerinin Osmanl~~ Maesseselerine Tesiri, ~stanbul 1981, ss.
175-176
Tayyar-zâde Ahmed Ata, Tarih-i Ata, C. 1, ~stanbul 1293, S. 290
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6 - Ambar Müdürü
7 - Ambar Birinci Kâtibi
8 - Sermimar
- Mimar-~~ sâni
to - Tamirat Müdürü
Bu grubdan, kireçciba~~, ambar müdürü, ambar birinci katibi ve tamirat müdürü hem mimarba~~n~n hem de ~ehremininin emri alt~ndayd~.
Bu durum, ~ehremini ve mimarba~~lar~n zamanla yetki ve sorumluluklar~n~ n birbirine kar~~mas~na yolaçt~. Nihayet 1831 tarihinde her iki ünvan da
kald~nlarak yerine, "Ebniye-i Hassa Müdürlü~ü" ad~yla yeni bir memuriyet kuruldu 180.
Su-yolu naz~rl~~~~mimarba~~l~~a yükselmek için ç~ k~lmas~~ gereken bir
basamakt~. Mimar Davud a~a, Mimar Dalg~ ç Ahmed Pa~a, Mimar Mehmed a~a gibi ünlü mimarlar, hep su-yolu naz~rl~~~ndan yükselerek mimarba~~~ olmu~lard~. Emrinde ba~ta mimar-~~ sani olmak üzere say~s~z hassa
miman, kethüda ve çavu~~çal~~t~ ran mimarba~~ na, di~er in~aat ve tamirat
~efleri aras~ nda en yak~n olan~~ su-yolu naz~nyd~. Bu durum, di~er in~aat
faaliyetlerine göre su i~lerinin çok geli~mi~~bir kol oldu~unu ve su-yolu
naz~rlar~ n~ n hassa ba~mimar~ndan sonra mesle~inde en çok ilerlemi~~ki~iler aras~ndan seçildi~ini göstermektedir 181 . Orhonlu, "su-yolu mimari deyimi göstermektedir ki su-yollar~~ ve kanallar~ n yap~ m~~ özel bir mimari dal~~
olarak geli~mi~tir ve bu alanda tan~nm~~~ki~iler de üstâd ad~yla an~ lm~~lard~ r. Su-yolcu naz~r~~ bu alanda imparatorlukta en yetkili otorite idi" demektedir ~".
Ar~iv belgelerinden anla~~ld~~~na göre, su-yolu naz~ rlar~~ "dergâh-~~ muallâ çavu~larmdan" veya "dergâh-~~ muallâ müteferrikalar~" aras~ ndan tayin
edilirlerdi. Bunlara "a~a" veya "çavu~", bazan da "bey" diye hitap edilirdi
(Hasan A~a, Davud Çavu~~vb.). Mekke su-yolu naz~ rlanna ise Bey denilirdi. Mekke su-yolu naz~rlar~ ndan ~brahim Bey'in, M~s~ r'da sancak sahibi
emirlerden ~", Mehmed Bey'in, eski M~s~ r defterdarlar~ ndan olmas~~ 184 ,
su-yolu naz~ rl~~~~görevinin önemini yans~ t~r.
Ergin. Mecelle..., ss. 977-979
'H' Erdo~an, "Mimar Davud A~a..", s.18i
Orhonlu, Osmanl~. ~eh~rc~l~k, s. 81
"3 MD,

Mu.6, s.540, 19/L/ 972

t" MD, Mu. 7, s.594, 8/M/976
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Naz:dar:am Görev ve Sorumluluklar~~

Suyun kayna~~ ndan getirilip çe~melerden ak~t~ lmas~na kadar yap~lan
bütün i~lemlerden su-yolu naz~ n sorumluydu. Oldukça önemli görev ve
sorumluluklar~~ bulunan su-yolu naz~ rlann~n emri alt~ nda çok say~da suyolcu çal~~~rd~ . Bunlar~n yapt~klar~~ i~ler haklunda, ar~iv kay~tlanndan çe~itli
bilgiler ç~ karmak mümkündür. 1577 tarihli bir belgede, saray ve vak~f suyollar~n~n korunmas~, bak~m ve onar~m~ , gerekli harcamalar~n hesablanmas~, su israf~n~ n önlenmesi hususlannda su-yolu naz~ nna görevleri bildirilmektedir 185 . Su-yolu naz~ rlan, beraberlerindelci su-yolculan ile su-yollar~n~~
denetlerler, sular~ n mikdann~~ölçerler, suya zarar verecek faaliyetleri önlerlerdi. Görevlerinden biri, su-yollar~n~n korunmas~n~~ sa~lamakt~ . O devirde
halk, yasak olmas~ na ra~men, su-yollar~n~ n yak~n~nda ba~~ve bahçe düzenler, meyva a~açlar~~dikerdi. Hatta, su-yollan üzerinde büyük binalar yap~ld~~~~da olurdu. Bu sebeple, künkler k~r~l~ r, su-yollar~~bozulur ve akan su
azahrd~ . Bu duruma yolaçmamak için, su-yollanna belirli bir uzakl~k içinde ba~~ve bahçe düzenlenmesi, bina yap~lmas~~yasaklanm~~t~. Yap~lan denetlemelerde bu yasa~a uymad~ldan anla~~ lanlar, su-yolcular taraf~ndan
su-yolu naz~ nna bildirilir ve onun haz~rlad~~~~rapora göre merkezden kad~l~ klara gönderilen hükümlerle gere~inin yap~lmas~~ emredilirdi 1".Suyollanna yasa~~n ba~lad~~~~uzald~ k her yerde ayn~~ de~ildi. Çe~itli tarihlerde
kad~l~ klara gönderilen hükümlerden, su-yolu yak~n~ nda tar~ m yapma yasa~~n~n ba~lad~~~~uzakl~~~n 3-5 ar~~ n aras~nda de~i~ti~i anla~~lmaktad~r.
Örne~in, 1570'de su-yolu naz~n Hasan a~an~n an ~~üzerine Eskiil kad~ s~na
gönderilen hükümde, Sultaniye'de yapt~r~ lan imâret su-yolunun her iki yan~ndan 3.5 ar~~ n yerin bo~~b~rak~lmas~~ emredilmi~~'87, 1577'de ise, Rodoscuk kad~s~ na, su-yollanna 5 ar~~n yak~nda tar~m yap~lmamas~~buyurulmu~tu 188 .
Su-yolu naz~rlarm~ n görevlerinden biri de, sular~ n israf~n~~önleyici tedbirler almakt~, bu amaçla, 1568 y~l~ ndan sonra Istanbul çe~melerine burma lüleler talulmaya ba~lanm~~t~ . Bu sayede, hem sular~n bo~a akarak sokaklar~~ çamur etmesi ünleniyor, hem de isteyen mahallelere çe~meler yap~larak, fazla suyun buralara alut~ lmas~~ sa~lan~yordu.önceleri, bo~a akan
suyla ba~~ve bahçelerini sulad~klan için, ç~karlar~~zedelenen baz~~ ki~iler
çe~melere burma lüle talulmas~na kar~~~ ç~kt~lar. Hatta, tak~lan lüleleri, ge185

MD, Nu.30, 5.I21,

186

MD, M~. 7,

18/S/05 (Bkz.Ekler, belge VII)
5.53, 28/S/975
187 MD, Nu.9, 5.4, 15/N/966 (Bkz.Ekler, belge V)
188 M D, Nu.30, s. ~~42, ~~7/S/985
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ce vakti kimseye görünmeden k~ranlar oldu 189. Ancak, halk~n ço~u k~sa
sürede bu uygulamay~~ benimsedi. Susuzluktan ~ikâyetçi mahalleler, burma lüleli çe~meler yap~lmas~~ için arzlarda bulundular '9°.
1567 tarihli bir belge, su-yolu naz~rlann~ n, kendilerine ba~l~~su-yolcu
köylerindeki asayi~~olaylar~ yla da ilgilendiklerini göstermektedir. O tarihde, su-yolu naz~r~~ Hasan a~a, Zekeriya Bergos adl~~ su-yolcu köyünde
adam öldüren "haram zâdeler"e yiyecek veren h~nstiyanlann küre~e konulmalann~~ arzetmi~ti 191 .
Su-yolu naz~rlann~n ba~ ka görevleri de vard~. Örne~in 1582 y~l~nda,
su-yolu naz~r~~ ~smail Çavu~~merkezi idareye bir rapor sunarak, yap~m ve
onanmdan artan malzemenin, bir depo bulunmamas~~ nedeniyle ustalar
taraf~ ndan eve götürüldü~ünü, bu yüzden her sene ro.000 akçeden fazla
mal~n ziyan oldu~unu, yeni yap~ lacak bir depoyla masraftan tasarruf edilece~ini bildirmi~ti. Bunun üzerine ~smail Çavu~'a, saray-~~ âmire ve sair sultan vak~flan sular~n~n onar~m~~ için gerekli malzemenin korunabilece~i bir
ambar yapmas~~ emredilmi~ti 192.
1577'de su-yolu naz~ r~~ Davud Çavu~'a gönderilen bir hükümde,
Hasköy'de bahçelerinde kuyu kazd~np yak~ ndaki ayazma suyunu alan yahudilerin men'edilmesi buyurulmu~tu 193 . Ayn~~ y~l Davud Çavu~'a, Valide
Sultan'~ n Yenibahçe'sine gelecek suyu hisar duvanndan uygun bir yerde
içeriye almas~~ emredilmi~ti
Sakalar da su-yolu naz~ r~n~n denetimi alt~ndayd~. 1572'de at sakalann~ n say~s~ndaki art~~, mahalle çe~melerine yönelmelerine yolaçm~~t~. Ka~~dhane suyunun getirilmesiyle zenginler i~çi tutup sakal~ k ettirmeye ba~lam~~lard~ . Eskiden at sakalan K~rkçe~me,Ayasofya, Atmeydan~~ ve Kuyumcular çar~~s~~ önündeki çe~melerden su al~ rken, bu tarihden sonra her çe~meye yönelmeleri, çe~me ba~lar~ nda uzun kuyruklar olu~mas~na ve su s~k~nt~s~~ çekilmesine sebep olmu~tu. Su-yolu naz~nn~ n durumu rapor etmesi
üzerine gönderilen hükümde, at sakalann~n kendilerine ayr~ lan çe~melerden ba~ka yerde su almalar~~ yasaklanm~~, ayr~ ca geceleri burma lüle'89

191
92

MD, Mu. 30, s. 53, 18/S/985
MD, Nu.31, s.332, 2o/B/985 (Bkz.Ekler, belge IX)
MD, Mu.?, s.~ 6o, /Ca/ 975
MD, Nu.48, s.193, 14/L/990 (Bkz.Ekler, belge XIV)

'" MD, Nu.30. 5.186, 5/Ra/985 (Bkz. Ekler, VIII)
194

MD, Nu.31, s.278, 8/B/ 0_5
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leri kimsenin açmamas~ , emirlere kar~~~gelenlerin haklar~ndan gelinmesi
buyurulmu~tu 195.
1591 y~l~ nda Istanbul'da ~iddetli bir su s~ k~nt~s~~ çekilmeye ba~lanm~~t~.
Bunun ba~l~ca sebepleri, K~ rkçe~me su-yollar~~ üzerine a~~r binalar yap~lmas~~ ve bu yüzden künklerin k~r~lmas~, su-yollar~n~ n bozulmas~, ayr~ca,
izinsiz kuyular aç~larak ana su-yolundan evlere gizlice su al~ nmas~~ ve buna
benzer uygulamalar yüzünden çok su kayb~~ olmas~yd~. Zaman zaman suyolcular kontrol için evlere girmek istediklerinde, kimisi "dul hatunum"
kimisi "zevcem evde de~ildir" gibi sözlerle denetlemelere engel oluyorlard~.
Su-yolu naz~ r~, bütün bu aksakl~ klar~~ belirten ve al~ nacak tedbirleri aç~ klayan ayr~nt~l~~ bir rapor haz~rlad~. Bunun üzerine ~stanbul kad~s~na ve suyolu naz~ r~na bir hüküm yaz~ larak, gerekli görülen su-yollar~ n~ n derhal
onar~ lmas~ , baz~~ yerlerde çifte la~~m aç~ lmas~, la~~mlann her iki taraf~ndan
5'er ar~~ n yerin bo~~b~rak~lmas~, su-yolcular~ n zaman zaman yapt~ klar~~ denetlemelere engel olunmamas~, emirlere kar~~~gelenlerin "isimleri ve resimleri" ile defter edilip bildirilmesi emredildi 1".
Su-yolu naz~ rlar~~ su-yolcular~ n, özellikle vergi aflan gibi, yasal haklar~n~~ savunmaktan da sorumluydular. Bo~alan kadrolara yeni tayinler yap~ lmas~~ da su-yolu naz~ rlar~ n~ n onaylar~yla gerçekle~ebilirdi. Bu konularla
olarak 7534 numaral~~ Maliye defterinde aç~klay~c~~ bilgilere rastlanmaktad~ r.
Bunlardan ba~ka, su-yolu yap~m ve onanm~ nda kullan~ lacak malzemenin ve yap~ lacak harcamalar~n hesaplanmas~~ da su-yolu naz~ rlar~ n~n
görevlerindendi. 1566'da Istanbul'da yeniçeri eski odalar~nda olan su-yolu
ve Atpazan'ndaki su kemerinin onar~m~~ için, su-yolu naz~r~mn 2.000 künk
taleb etmesi üzerine, sat~n al~nmas~~ yolunda ~stanbul hassa harc~~ eminine
tezkereler gönderilmi~ti 197. 1583'de, Sultan II.Bayezid imâreti su-yolunun
onar~m~~ için to yük akçe gerekti~i hesablanm~~~ve su-yolu naz~ nna, ana
su-yoluna katmalar~~ olan Valide Sultan evkaf~ ndan 6 yük, Bayezid evkaf~ ndan 4 .yük akçe alarak onar~ m~~ yapt~ rmas~~ ve suyu ak~tmas~~ buyurulmu~tu 198 . Su yollan onar~ m~ndan her ne kadar vak~f mütevellileri sorumluysa
da, yap~lan harcamalar ve onar~ mla ilgilenmek su-yolu naz~ nn~n göreviy' MD, Nu. 19, s. 153, 17/S/98o (Bkz. Refik, Hicri Onuncu As~ rda..., s. 19)
MD, Mu, 68, s.4.1, 16/N/999 (Bkz.Ekler, belge XVI)
197 MAD, Nu.2775, 5.140 , 8/L/973
19

198

198

MD, Nu.48, s.357, 28/S/991

1628

ABDULLAH MARTAL

di
Su-yollar~n~n yap~m ve onanm~nda valuflann da önemli rolleri vard~. imparatorlu~un birçok ~ehrinde, baz~~devlet adamlar~~ve servet sahiblerinin, vak~f olarak çe~meler, sebiller, imâretler vb. eserler yapt~rd~klan bilinmektedir 2'.
Yeni bulunan ve ana su-yoluna kat~lacak olan sular~n sand~~a al~nmas~, mikdann~n ölçülmesi, evlere ve konaldara verilecek suyun tayini ve buna benzer baz~~ i~ler de su-yolu naz~rlann~n yetki alan~ndayd~. Katma su
sahiblerinin haklar~n~n tan~nmas~, "hakk-~~ mecra” için sular~n ölçülmesi
su-yolu naz~rlann~n görev ve sorumluluklar~~ aras~nda bulunuyordu 201 .
1568'de su-yolu naz~nn~n, müftü Ebussuud Efendi'nin Yaz~c~~çiftli~i yak~n~nda buldu~u suyu sand~~a alarak, hassa sulardan Turunçluk suyuna
katmas~~ bu tür i~lerdendi 202. Su-yolu naz~rlann~n, sular~n ölçüm ve da~~t~m i~leriyle u~ra~t~klar~n~~gösteren ar~iv belgelerine s~kça rastlanmaktad~r.
~ozetleyecek olursak, su-yolu naz~rlann~n ba~l~ca görev ve sorumluluklar~n~~ ~öyle s~ralayabiliriz:
- Su-yollann~n bak~m ve onar~m~n~~ sa~lamak,
2 - Su-yollar~n~~ korumak, bunun için gerekli düzenlemeleri yapmak,
3 - Sular~n bo~a alunas~n~~ ve ziyan olmas~n~~ önleyici tedbirler almak,
çe~melere burma lüle takt~rmak,
4 - Sular~n mikdann~~ ölçmek ve suyun adaletle da~~t~m~n~~ sa~lamak,
5 - Su i~lerine yap~lan harcamalar~n hesab~n~~ yapmak,
6 - Su i~leriyle ilgili malzemenin korunmas~n~~sa~lamak,
7 - Su-yolcular~~denetlemek, bo~alan kadrolara atamalar yapmak,
8 - Su-yolcular~n vergi aflan vb. yasal haklar~n~~savunmak,
g - Sakalann mahalle çe~melerinden su almalar~n~~ önlemek, sular~n
düzenli bir ~ekilde ak~~~n~~ sa~lamak.
1 " Karinâbkdizkde Ömer Hilmi, Eski Vak~flann Temel Kitab~~ (yay.i.Sungurbey), Istanbul
1978, ss. 326-331
" B. Yediy~ld~z, "Vak~ f Müessesesinin XVIII. As~r Türk Toplumundaki Rolü", Vak~flar Dergisi, say~: XIV (Ankara 1982), S. 5
2°'

H.Güneri, "Vak~f Sular ve Su Valufiar~", Vak~flar Dergisi, say~: IX (Ankara 1970, ss.67-

2°2

MD, Nu.7, 5.652, 3/S/976 (Bkz.Refik, Hicri onuncu As~rda... 5.17)
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Su-yolu naz~rlar~ na verilen geni~~yetki ve sorumluluklardan, su-yolu
naz~rl~~~ n~n birçok aç~ dan günümüzün Devlet Su ~~leri Genel Müdürlü~ü
ile e~de~er say~ labilecek bir makam oldu~u anla~~lmaktad~ r. Genelde mimarba~~na ba~l~~ olmalar~ na ra~men, baz~~ uygulamalarda ortaya ç~kabilecek aksakl~ klan önleyebilmek için, merkezi idare kad~lara da hükümler
gönderebilirdi. Su-yolu naz~rlan ortaya ç~ kan sorunlar~ , yolsuzluk veya anla~mazl~ klan hükümete bildirmekle yükümlüydü. Onlar sadece "yürütme"
i~ inden sorumluydular. "yarg~" ise kad~ lara aitti. Ancak bu durum, yarg~~
konusunda, su-yolu naz~rlann~ n görü~~bildirmelerine engel de~ildi. Daha
önce de sözetti~imiz gibi, 1567'de su-yolu naz~ n Hasan, "Zekeriya Bergos"
köyünden adam öldürenlere arka ç~kanlar~ n küre~e konulmalar~n~~ arzetmi~~ve bu iste~ine üst yönetimce uyulmu~tu
Uygulamalardaki
pürüzlerin ço~u halk~n, su-yollar~~ yak~ n~ na ev yapmak, ba~~ve bahçe
düzenlemek istemesinden kaynaklanmaktayd~. Bundan ba~ ka, ticaret yapmak isteyen su-yolcular~ n vergi aflann~ n çi~nenmesi ve vergi memurlar~n~ n
bu surette bask~~ yapmalar~~ da rastlanan olaylardand~~ Bu gibi durumlarda
su-yolu naz~ r~ n~ n arz~~ üzerine kad~ lara hükümler gönderilir ve yasalara
uyulmas~~ buyurulurdu.
Istanbul'da, tahminen 1765 y~l~ nda, büyük bir kurakl~ k olmu~~ve halk
~iddetli bir su s~k~nt~s~~ çekmeye ba~lam~~t~ . Bunun üzerine, su-yolu naz~nna, ~stanbul, Galata ve Haslar kad~ lar~ na hükümler yollanarak, su-yolu
naz~ r~ n~ n su-yolcu, kethüda ve bölükba~~ lan toplay~ p, saray hamam, f~sk~ye
ve selsebil sulanyla, büyük konaklar~n sular~ n~ n sokak çe~melerine ak~ t~lmas~~ emredilmi~ti 2o4 Kad~ lara, bu i~e nezaret etmeleri ve konuya önem
vermeleri bildiriliyordu. Su-yolu naz~ n ve su-yolcu bölüklerine yaz~lm~~~
olan ba~ ka bir hükümde, Kanuni'nin getirtdi~i içme suyuna katmalar~~
olan su sahiblerinin, zamanla kanal ve la~~mlann~ n harab olup içlerine
toprak doldu~undan ve sular~ n bo~a ak~ p israf oldu~undan sözediliyordu.
bu durumun su s~ k~ nt~s~ na yolaçaca~~~bildirilerek, su sahiplerinin kendi
hanelerine akan sular~n yollar~n~~ tamir ve temizlemeleri adet olmakla, ad~~
geçenlerin harab su-yollar~ n~~ tamir etmeleri ve gereken kontrolun yap~lmas~~ buyurulmu~tu 205.
Görüldü~ü gibi suyla ilgili faaliyetlerde, gönderilen hükümlerde, suyolu naz~ rlanna uygulama alanlar~~ belirtilirken, kad~ lara da hukuksal aç~203

Mi), Nu. 7, s.16o, 7/Ca/975

2°5

A.~eref, "Istanbul'da Su Muzayakas~ ", TOEM, c. 7, Nu. 38, (Istanbul 1332), ss. 69-71
~eref, "Istanbul'da Su Muzayakas~ ", ss.72-73
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dan bilgi verilmi~~ve do~abilecek pürüzlerin ne ~ekilde giderilece~i hususunda aç~ klamalar getirilmi~tir.
3 — Su-Yolu Naztrlannln Geçtm Durumlar~~
Su-yolu naz~rlar~n~ n belirli bir maa~~ald~ klanna dair belgelerde bir
kayda rastlanmamaktad~ r. Bununla beraber, bunlar~ n hassa mimarlan aras~ ndan seçildikleri dü~ ünülürse belli bir ücretleri oldu~u ileri sürülebilir.
Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devirlerinde hassa mimarlann~n
ald~klar~~ gündelik 7-23 akçe aras~ nda de~i~ mekteydi '. II. Bayezid devri
ile Sultan III. Murad devri aras~ nda su-yolcu ücretlerinde önemli bir fark
olmad~~~~gözönüne al~n~ rsa, su-yolu naz~rlann~n da yukar~da sözetti~imiz
rakamlara yak~n bir ücret ald~ klar~~ dü~ünülebilir. Ancak, su-yolu naz~ rlann~ n as~ l geçim kaynaklar~ n~n kendilerine arpal~ k olarak verilen su-yolcu
köyleri oldu~u bilinmektedir. 1573'de su-yolu naz~r~~ Hasan a~aya, ~stanbul ka~~dhane su-yollar~ nda görevli bulunan ~~~ köyün resm-i dirm ve cinayet,
resm-i arus ve bad-1 hava's~~ arpal~k olarak verilmi~ti 207. Hasan a~adan sonra su-yolu naz~ r~~ olanlara da, hizmetlerine kar~~l~k baz~~ köylerin vergi gelirlerinin verildi~i belgelerden anla~~lmaktad~r. Ayr~ ca, 1582 tarihli bir belgeden su-yolu naz~ r~~ Davud Çavu~ un zeamet sahibi oldu~u anla~~lmaktad~r 2".
M.Z.Orgun, "Hassa Mimarlan", Ark ~tekt, ([938), c. 8 say~: 12, ss. 333-343. Orgun, Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi'nde 9706 ve 1 ol 41 numaral~~ defterlerde, Kanuni'den önceki döneme ait hassa mimarlann isimlerinin ve ald~klar~~ ücretlerin belirtildi~ini kaydetmektedir. Bunlardan baz~lar~~ ~unlard~r:
Cemaat-~Mimaran

Yevmi

~ehri

Ali Neccar

23 (akçe)

678

Mahmud

22

648

BâIi

21

618

Hüdâverdi

18

531

Süleyman

13

Dervi~~Ali

11

383
321

9
8

265

ishâlc Kiremidi
Mustafa ~ücca

7

207

Ali Eflâk

236

207 MD, Nu.25, s. ~ o, 24/~/981. Köylerin adlar~~ ~unlard~: Cebeci, Küçük, Amavud, Edirne, Silivri, Zekeriya Bergos, Bahçeköy, Timurlu Belgradeli, Akp~ nar, Ç~ f~t Alan~, Orta Belgrad
(Blcz. Orhonlu, Osmanl~. ~ehircilik, s. 81)
208 MD, Nu.48, s.61, 5/~/990 (Blez.Ekler, belge XV)
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Hicaz su-yolu naz~rlanna ise, belirli bir y~ll~k gelir (Salyâne) verilirdi.
Ayr~ca bunlara, çe~itli yiyecek ve giyecekler gönderilmesi adet olmu~tu.
1568'de M~s~r beylerbeyine ve defterdanna gönderilen bir hükümde, Mekke su-yolu naz~n Mehmed beye salyânesinin, eski su-yolu naz~n ~brahim
beye yap~ld~~~~üzere Cidde mahsulünden verilmesi buvurulmu~tu 2°9.
4 — ~u i~lerinde Görülen Baz~~ rolsuzkr
Su i~lerinde de zaman zaman baz~~ yolsuzluk olaylar~~ olurdu. Bunlar
genellikle, tahmin edilenden daha az bir harcamayla gerçekle~en su-yollannda, kalan paran~n zimmete geçirilmesi, evlere ve çe~melere rü~vet kar~~l~~~nda su verilmesi, usulsüz su da~~t~m~~ ve benzeri olaylard~.
Su yolsuzluldanyla ilgili olarak, belgelerde çe~itli bilgilere rastlamak
mümkündür. örne~in 1564'de Halep defterdan Dervi~~Çelebi'ye bir
hüküm gönderilerek, Kudüs'e getirilecek su-yolu ödene~inden....'nin zimmetinde kalan 5.500 alt~n~~ tahsil etmesi buyurulmu~tu 21°. 1568'de, Halep
beylerbeyine ve kad~s~na, Menba-i Kanat etraf~nda olan köylerin halk~n~n,
su mü~eyyidi Mehmed'in da~~t~m~ nda yolsuzluk etti~inden ~ikâyette bulunmalar~~ üzerine, meselenin incelenerek suyun adaletle da~~t~m~n~ n sa~lanmas~~emredilmi~ti 211 . Ayn~~ y~l, Mekke kad~s~na yaz~lan bir hükümde,
su-yolu naz~n iken ölen ~brahim beyin baz~~ gereksiz harcamalarda bulundu~u ve zimmetine para geçirdi~i iddia edildi~inden, olay~n soru~turulmas~~ ve ~brahim beyin hesaplann~n incelenmesi istenmi~ti 212 . Bu iddialara
kar~~, Sana beylerbeyi Osman Pa~a'n~n merkezi ida'reye gönderdi~i mektubda ise ~brahim bey savunuluyordu. Osman Pa~a mektubunda, ~brahim
Bey'in ölümünden sonra go.000 alt~n~n~~ ve bütün e~yas~ n~, M~s~r beylerbeyi Mahmud Pa~a'n~n gasbetti~ini ve ~brahim'in yetimlerine hiçbir~ey b~rakmad~~~n~~ bildiriyordu. Bunun üzerine, M~s~r beylerbeyine, kad~s~na ve
defterdanna bir hüküm gönderilerek, ~brahim Bey'in çok zengin bir adam
olmad~~~, olay~n ne derece do~ru oldu~unun ara~t~r~lmas~~ emredildi 2'3.
~brahim Bey'den k~sa bir süre sonra öldü~ü anla~~lan Mahmud Pa~a'n~n , ~brahim'in miras~ndan ald~~~~6,000 alt~n~n onun çocuklar~na verilmesini vasiyet etmesi üzerine, an~lan mikdann Mahmud Pa~a'n~ n vârisleMD, Nu.7, s.342, 41N/975
MD, JVu.6, 5.24, 17/M/972
2" MD, Mu. 7, S.992, 3/C/976
212 MD, Mu. 7, 5.318, 24/~/975
213 MD, Nu.7, s.450, 20/L/975
209

210
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rinden al~narak, ~brahim'in yetimlerine verilmesi buyuruldu 2'4. Bu
hüküm, M~s~r beylerbeyi Mahmud Pa~a'n~n, Osman Pa~a'n~n yazd~~~~kadar olmasa da, ~brahim Bey'in miras~ndan bir mikdar alt~n ald~~~n~~ do~rulamaktad~r. Belki de bunu, su-yolu hizmetinde bulunan ~brahim'in zimmetinde para kalabilir ku~kusuyla yapm~~~olabilir.
Buna benzer bir olay da 1572 tarihinde ya~anm~~t~. O tarihde, Vezir
Sinan Pa~a merkeze bir mektub göndererek, Mekke su-yolu katibi Kas~m
Bey'in öldü~ünü ve miras~n~n zabtedildi~ini bildirmi~ti. Kendisine gönderilen bir hükümde, Kas~m Bey'in hesablann~n incelenmesi, zimmeti ç~karsa miras~ndan al~nmas~~buyuruldu 25.
Su-yolu naz~rlann~n su-yolculan kendi özel i~lerinde kullanmalar~~ da
bir tür yolsuzluktu. 1577'de Medine kad~s~, istanbul'a su-yolu naz~nn~~ ~ikayet eden bir mektup göndermi~ti. Kad~~ mektubunda, su-yolu naz~nn~n
su-yolcular~~ kendi özel i~lerinde kullanmas~~yüzünden, su-yollar~n~n bak~ms~z ve harab kald~~~ndan, bu sebeple ayr~ca masraflara yolaç~ld~~~ndan
sözediyordu. Bunun üzerine, Medine su-yolu naz~n Mustafa'ya, su-yolu
hizmetinde olanlar~~ kendi özel i~lerinde kullanmamas~n~~ bildiren bir
hüküm yollanm~~t~~ 2'6.
Görüldü~ü gibi su i~lerinde herhangi bir yolsuzluk veya aksakl~k olursa durum derhal merkezi hükümete bildirilir ve buna göre gerekli i~lemler
yap~l~rd~. Halk, su i~lerinde haks~zl~k veya yolsuzluk yap~ld~~~na inan~rsa,
do~rudan merkezi idareye dilekçeler sunarak ~ikâyette bulunabilirdi. Ar~iv
belgelerinde bu konuyla ilgili çe~itli hükümler vard~r. 1577'de Çorum kad~s~na gönderilen bir hükümde,Kanuni Sultan Süleyman'~n Çorum kalesine getirtti~i suyun yeteri kadar~n~n kalede kullan~ld~ktan sonra, fazlas~=
hisar yak~n~nda bulunan 4 mahalleye da~~t~ld~~~, ancak baz~lar~n~n ba~kalar~~zaranna yolu bozup bahçe veya evlerine su ald~klar~ , bu sebeple su s~k~nt~s~~ çekildi~i bildirildi~inden, haks~zl~~~n giderilmesi ve suyun adaletle
da~~t~lmas~~buyurulmu~tu 217.
Ayn~~ y~l Mimar Sinan, evine izinsiz su ald~~~~iddias~yla suçlanm~~t~.
~stanbul kad~s~na bir hüküm yaz~larak, Mimarba~~~Sinan'~n Süleymaniye
imâreti suyundan ~~ lüle su al~p kap~s~~ önünde yapt~rd~~~~çe~meden evine
" MD, Nu. 7, s.681, ~~6/S/976
MD, Nu.12, s.574, 7/Za/979
216 MD, Nu.33, 5.62, 1/N/985
217
MD, Nu.31, s.285, 8/B/985
2

215
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su geçirdi~i iddialar~n~n incelenmesi istenmi~ti 2'8. Mimar Koca Sinan gibi, Istanbul'un su derdini gideren büyük bir sanatkar~ n hakk~nda bile, iddialar~n do~rulu~u ara~t~nlabiliyordu.
Yine 1577 y~l~nda, ~stanbul halk~, su-yolu naz~n Davud Çavu~un
rü~vetle su verdi~ini ileri süren ~ikayet dilekçeleri sunmu~lard~. Dilekçelerde, Davud Çavu~un eski su-yolu naz~n Hasan a~adan daha zalim oldu~u,
çe~melere burma lüle takt~ rarak artan suyu akçe ve kuma~~kar~~l~~~~büyük
konaklara da~~tt~~~, bu sebeple su s~k~nt~s~~ çekildi~i öne sürülüyordu. Bunun üzerine Davud Çavu~~hakk~nda soru~turma aç~lm~~t~. Ancak, iddialar
do~rulanmam~~~olmal~ki Davud Çavu~~görevine devam etti 219.
1577'de Rodoscuk kad~s~ na gönderilen bir hükümde bir ba~ka yolsuzluk olay~ ndan sözedilmektedir. Veziriâzam Mehmed Pa~a'n~n Hafasa kasabas~nda yapt~rd~~~~su-yolunda kullan~lan bezir ya~ma bal~k ya~~~kan~t~nlmas~yla, suyun içilmesi mümkün olmad~~~ ndan, kar~~~k ya~~n su-yolu emini taraf~ndan m~~ yoksa su-yolcu taraf~ndan m~~ kar~~t~r~lm~~~oldu~unun
ö~renilmesi buyurulmu~tu 220.
Bir su yolunun yap~m veya onar~m~ndan önce, yap~lacak harcamalar
hesaplan~ r ve bir tahminde bulunulurdu. Bazan yap~lan harcamalar tahmin edilenden daha az olabilirdi. Bu gibi durumlarda artan para iade
edilmezse soru~turma aç~l~r ve tahsili yoluna gidilirdi. 1578 y~l~nda da
böyle bir olay meydana gelmi~ti. Hersek-zâde Ahmet Pa~a'n~n Dil geçitinde yapt~rd~~~~su-yolu bendinin mimar halifesinin, tahmin olunan 6o.000
akçeyi tamamen sarfetmedi~i iddia edilmi~, bunun üzerine Yalakabad kad~s~na bir hüküm yaz~larak, Mimarba~~~Sinan'~n gönderdi~i Cafer'e masraf~~ tahmin ettirip sonucun bildirilmesi emredilmi~ti 221 .
K~saca de~inme~e çal~~t~~~m~ z yolsuzluk olaylar~ndan, üst yönetimin
su i~leri hususunda titiz davrand~~~~ve bu tür olaylara önem verdi~i anla~~lmaktad~r.
5 — X V/. riizy Su-rolu Nazulan
XVI. Yüzy~lda su-yolu naz~rl~~~~yapanlar~n ço~u Mimar Sinan'~n yan~nda yeti~mi~~olan mimarlard~. ~lk su-yolu naz~n Hasan A~a da Sinan'~n
MD, Nu.31, 3.250, 1/B/985 (Bkz. Refik, Hicri Onuncu As~rda..., 3.26)
MD, Mu. 31, s. 153, 17/Ca/985 (bkz. Refik, "Mimar Davud", Istanbul Untversi tes:
Edeblyai Faktilkst Mecmuast, c. 8, say~: I, s.
2"

219

22°
22'

MD, Mu. 31, 5.374, 1/5/985 (Bkz.Ekler, belge XI)
MD, Mu. 35, 5.291, 27/B/986
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yeti~tirdi~i ustalardan biriydi. 1566-1575 tarihleri aras~nda bulundu~u suyolu naz~rl~~~~görevi s~ras~nda yapt~~~~ i~ler hakk~nda, daha önce de söz etti~imiz ar~iv belgelerinden ayd~nlat~c~~ bir fikir edinilebilir. Hasan a~a,
özetle, su-yollar~n~n korunmas~ , çe~melere burma lüle tak~lmas~ , sular~n
mikdann~n ölçülmesi ve buna benzer i~lerle u~ra~m~~t~.
Hasan a~adan sonra Davud Çavu~~su-yolu naz~n oldu. Davud Çavu~~
da su-yollann~n bak~m ve onar~m~ , sular~n ölçümü, da~~t~m~, su-yolcu tayinleri vb. i~lerle me~gul oldu. 1577 tarihini ta~~yan bir belgede Dergâh-~~
muallâ çavu~lanndan Mehmed'den su-yolu naz~n olarak sözedilmektedir.
Bu belge, su-yolu naz~rlanna görevlerini belirtmesi aç~s~ndan önem ta~~maktad~r 222. K~sa bir süre su-yolu naz~rl~~~~yapt~~~~anla~~lan Mehmed'den
sonra belgelerde tekrar Davud Çavu~'un ad~~ geçmektedir. Bu dönemde
Davud Çavu~'un saray sulanyla daha çok ilgilendi~i gözlenir. örne~in,
1579'da merkezi idareye gönderdi~i mektubunda, hassa finn~nda devaml~~
akan su olmad~~~ndan sakalarla su ta~~n~p küplere konuldu~unu, küplerde
bekleyen suyun dibinde balç~k olu~tu~unu ve bu sebeple f~r~nda pi~en ekmek için K~rkçe~me suyundan I masura su verilmesini arzetmi~ti. Davud
Çavu~'un görü~leri hükümet taraf~ndan uygun bulunarak hassa f~nn~na ~~
masura su ak~t~lmas~~ buyurulmu~tu 223.
Davud Çavu~~1582 tarihine kadar su-yolu naz~rl~~~~görevinde bulundu. Ocak 1583'de do~u seferine gidecek olan 400 in~aat ve marangoz ustasma ba~bu~~tayin edilen Davud Çavu~'dan, Dergâh-~~ muallâ çavu~lanndan sab~k su-yolu naz~n diye sözedilmektedir 224. Sonraki y~llara ait belgelerde de Davud Çavu~un ad~~ sab~k su-yolu naz~n olarak geçmektedir.
1584'de kald~nmc~lar aras~ndaki bir anla~mazl~~~~çözmek için Davud Çavu~~görevlendirilmi~ti. Konu, araba geçen kald~nmlar ile yaya kald~nmlann~n bahas~~problemiydi 225. 1585'de Davud Çavu~'dan, Süleymaniye suyollan onar~m~n~~ usta su-yolcular ile kontrol etmesi ve yap~lan masraf~~
tahmin etmesi istenmi~ti 226.
Davud Çavu~, 1588'de Mimar Koca Sinan'~n ölümü üzerine mimarba~~~olmu~~ve 1598'de bir veba salg~n~nda ölene kadar bu makamda kalm~~t~r. XVI. yüzy~l Türk mimarlar' içinde,hakk~nda yeterli bilgi sa~lanabiMD, Mu. 30, S. 121, 18/S/985 (Bkz. Ekler, belge VII)
Refik, "Mimar Davud", S. 9
224 Refik, "Mimar Davud", s. ii
223 Refik, "Mimar Davud", s. 12

222
223

226

MD, Nu.

58, 5.269, 13/N/993
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len mimarlardan birisi de su-yolu naz~rl~~~~ve mimarba~~l~k makamlar~nda
bulunan Davud Çavu~'dur.
I Kas~ m 1582 tarihli bir belgeden, Davud Çavu~'dan sonra ~smail
Çavu~'un su-yolu naz~n oldu~unu anl~yoruz. An~lan belgede, ~smail Çavu~a su-yollann~n yap~m ve onanm~nda kullan~lan malzemenin korunabilmesi için uygun bir yerde bir anbar bina etmesi emredilmi~ti 227. 1584.'de suyolu naz~n ~smail Çavu~'a verilen bir hükümde, Edirne'deki Selimiye Camii'nin depremden baz~~ yerlerinin y~k~ld~~~~ve onar~m için gereken harcaman~n tahmin edilmesi yaz~l~yd~~ 228. 1585'de ~smail Çavu~'a,eski ve yeni
sarayda kethüda olan Canfeda hatunun Hocapa~a'da olan evine, Darüssade a~as~~ Mehmed'e verilen sudan ~~masura ay~rarak vermesi emredilmi~ti 229.
~smail Çavu~'dan sonra Mehmed Çavu~~su-yolu naz~n oldu. Mehmed
Çavu~, 1592'de, harem a~alanndan Cüce Halil'in hayrat~ndan olup
Eyüb'de Valide sultan suyuna kar~~an 2.5 lüle sudan 1 masuras~n~~ Eyüb
camii'ne alutt~~ 230. 1593'de, K~rkçe~me su-yolu yak~n~nda bulunan Sekbanba~~~mahallesindeki bir ç~ kmaz soka~a, halk~n iste~i üzerine, bir olukla su
verilmesini sa~lad~~ 231 .
1596 y~l~ndan itibaren su-yolu naz~rl~~~nda Dalg~ç Ahmed Çavu~~
görülmektedir. Dalg~ç Ahmed Çavu~, ~stanbul su-yollar~n~n bak~m ve onar~m i~leriyle u~ra~t~. 1596'da, K~rkçe~me su-yollar~ndan olup, E~rikap~'dan
Haydarpa~a çe~mesine kadar olan çe~melerin su-yollar~~ ile 232 , Hocapa~a
kârizi ve Tahtakale tarafindaki su-yollann~n onar~m~n~~ tamamlad~~ 233.
Temmuz 1596'da, baz~~ kimselerin saraya gelen su-yolu üzerine depolar
kurarak su çald~klar~~ bildirildi. Bunun üzerine ~stanbul kad~s~na, mimarba~~na ve su-yolu naz~n Dalg~ç Ahmed Çavu~'a bir hüküm gönderilerek,
su-yolu üzerine sonradan kurulan su depolar~= kald~r~larak su h~rs~zl~~~n~n önlenmesi emredildi 234.
MD, Nu. 48, s.193, 14/L/993 (Bkz. Ekler, belge XIV)
Nirven, ~stanbul Sular~, 5. 124
229 MD, Nu. 58, s.159, 25/C/993
230
MD, Nu.69, s.345, Selh/Za/Elf

227

228

231
232
233

MD, Nu. 71, 5.102, 5/M/1002
MAD, Nu.4517, s.30, H.1004

MAD, Nu. 4517,5.25 ve 32
MD, Nu.74, 5.237. 23/Za/ 10°4 (Bkz. S. Akal~n, "Mimar Dalg~ç Ahmed Pa~a", Tanh Dergisi, c. 13 (~ stanbul 1958), s. 73; Nirven, Istanbul Sular:, s. 143
234
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Dalg~ç Ahmed Çavu~, 1597'de k~ rkçe~me su-yollar~~ ve kârizleri ile
Ayasofya Çar~~s~~ su-yollar~ n~n onar~m~na ba~lad~~ 235. Ayr~ca, Galata ve Silivri Camileri ile baz~~ mescid, medrese ve hanlar~n su-yollar~n~ n onar~m i~lerini ele ald~~ 236. Dalg~ç Ahmed'in su-yolu naz~rl~~~~döneminde, emrinde
çal~~an baz~~ su-yolcu ustalar~~ ~unlard~: Hac~~ Sinan, Mehmed Abdullah,
Hasan, Davud, Ali Usta. Bunlardan ba~ka, Mimar Receb de su-yolunu
gözetmek ~art~yla 6 akçe ba~lang~çla hassa bölü~üne kat~lm~~t~~ 237.
Eylül 1598'de Davud A~a'n~ n ölümü üzerine Dalg~ ç ahmed Çavu~~
mimarba~~~oldu. Ahmed Çavu~, bundan sonra da saray, cami, türbe, hamam, kö~k vb. birçok binalar yapt~. Dalg~ç Ahmed Çavu~'un biyo~rafisiyle
ilgili, ~ehabeddin Akal~ n'~ n makalesinden geni~~bilgi edinilebilir.
Dalg~ç Ahmed Çavu~'dan sonra Mimar Mehmed A~a su-yolu naz~r~~
oldu. Mehmed a~an~ n Dalg~ç Ahmed'den önce su-yolu naz~rl~~~~yapan
Mehmed Çavu~la ayn~~ ki~i olup olmad~~~~belli de~ildir. Sadi Naz~ m Nirven ~stanbul Sular~~ adl~~ eserinde Sultanahmet Camii mimar~n~ n bu ki~i oldu~unu belirtmektedir 238. Mimar Mehmed a~a ~ 6o6 tarihinde mimarba~~~
olana kadar su-yolu naz~ rl~~~~makam~nda bulunmu~tur.
Özetleyecek olursak, XVI. yüzy~ lda su-yolu naz~ rl~~~~yapanlar, naz~rl~k
ettikleri tarihlerle beraber ~u ~ekilde s~ralanabilir:
Mimar Hasan A~a (1566-1575, ilk su-yolu naz~ n)
Mimar Davud Çavu~~(1575-1577, birinci kez)
Mimar Mehmed A~a ( ~ 577-1577)
Mimar Davud Çavu~~(1577-1582, ikinci kez)
Mimar ~smail Çavu~~( 582- ~~592)
Mimar Mehmed Çavu~~( I 592-1596)
Mimar Dalg~ç Ahmed Çavu~~(1596-1598)
Mimar Mehmed A~a (1598- 6o6)
Belgelerde ad~~ geçen Mekke su-yolu naz~ rlar~~ da ~unlard~ r:
MAD, Nu. 4517, S.
235

2'

238

10

Akal~n, "Mimar Dalg~ ç Ahmed Pa~a", s. 73
Akal~ n, "Mimar Dalg~ç Ahmed Pa~a", ss. 7:3-80
Nirven, Istanbul Sular~, s.126
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~ brahim Bey (1564.-1568)
Mehmed Bey (1568- ? )
Mustafa Bey (1577-1582)
R~dvan Bey (1582- ? )
Bunlardan ba~ka, 1577 tarihini ta~~ yan bir belgede Mustafa adl~~ birinden Medine su-yolu naz~n diye sözedilmektedir. Ancak, ayn~~ tarihde
Mekke'de ayn~~ isimde biri su-yolu naz~ n oldu~una göre, Mekke ve Medine su-yolu naz~rl~klann~n asl~nda tek makam oldu~u dü~ünülebilir, bunun
yan~s~ra, sayd~~~m~ z isimler ve tarihler sadece inceleyebildi~im belgelerden
ç~kar~lm~~~bir sonuçdur. Yeni bulunacak belgelerin ~~~~~nda, bu isimlere
yeni ilâveler yap~labilece~i gibi, naz~rl~ k sürelerinde de de~i~iklikler olabilir.
V — SONUÇ
~nsanlar, günlük hayat~ n vazgeçilmez unsurlar~ndan biri olan sudan
her zaman en iyi ~ekilde yararlanman~ n yollar~n~~ aram~~lard~ r. Bu amaçla,
daima bol su kaynaklar~~ bulmaya çal~~m~~ lar, akarsu, göl ve ya~mur sulann~~ iyi de~erlendirmeye u~ra~m~~lard~ r. Toplumlar bunun için, bendler,
su-yollan, kanallar, kemerler yaparak, künkler dö~eyerek ve çe~itli i~lemler
uygulayarak suyun, istedikleri yere diledikleri ~ekilde ak~~~n~~ sa~lam~~lard~r. Su, içme ve sulama d~~~nda, ula~~ m ve enerji alan~nda da kullan~lm~~t~r.
Osmanl~lar da, geçmi~lerinde ya~ad~klar~~ su kültürünün vârisleri olarak, XVI. yüzy~ lda yerle~im merkezlerine su getirmek için uzun su-yollan
ve büyük su tesisleri yapm~~lard~ . Bu dönemde, Mimar Sinan'in ~stanbul
ve Edirne'de yapt~~~~su-yollan ile Hicaz bölgesinde yap~lan su-yollan
büyük harcamalarla gerçekle~tirilen önemli projelerdi. özellikle Mimar Sinan'~n su-yollan, ileri say~ labilecek bir tekni~in uygulanm~~~olmas~yla dikkati çeker.
XVI. yüzy~lda su i~lerinin yo~unla~mas~~ ve su-yolculuk mesle~inin
önem kazanmas~~ üzerine, bu meslek, su-yolu naz~rl~~~~bünyesinde kurumla~t~nldr. Ar~iv belgelerinde, 1566 y~l~ nda kurulan su-yolu naz~rl~~~n~n i~levi, görev ve sorumluluklar~, su-yolu naz~rl~~~~yapanlar ve su i~leriyle ilgili
daha birçok hususda aç~klay~c~~ bilgiler bulmak mümkündür. Su-yolculuk
kurumu, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda alt yap~~ hizmetlerinin bir bölümünü
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yans~ tmas~~ aças~ndan de~er ta~~r. Su-yolu naz~rl~~~, 1836'da "Evkaf Nezâreti"ne ba~lanana kadar, su-yollar~n~ n bak~ m ve onanm~ndan, sular~n
ölçülmesi ve da~~t~ lmas~ndan ve di~er su i~lerinden yetkili ve sorumlu en
üst makam olmu~tur.
VI — BELGELER
Sebeb-i tahrir yaz~laki, haliya Selanik kad~s~~ dergah-1 muallâma arz
gönderüb mahmiye-i Selanik'e cebel-i Hortaç'dan cari olan su-yolu muhafazas~~ ve meremmat~~ içün Novosil, nam-~~ di~er Su-yolu nam karye ahalisi
bundan akdem ö~r-i ~eriyye ve rüsum-~~ örfiyye ve sair teklif-i divaniyyeden muaf olup ancak resm-i bagatlar~~ ki defter-i hakânide bin dört yüz
akçe yeter ise miii içün zabt olunmak buyurulmu~~idi. haliya zikrolunan
su-yolu ferman-~~ âli~an mucebince tamir ve termim olunma~a müba~eret
olundukda ahali-i karye-i mezburenin dahi zikrolunan su-yolunda vaki
olan hidmetleri içün mezkiirlan getürüb ve üzerlerine durub hidmet etdirmek içün ve min-bâd dahi su-yolunu görüb gözetdirüb tamiri laz~m olan
yerlerin vaktiyle tamir ettirmek içün su-yolcuba~~~nam~na bir kimesne laz~ m olup i~bu Kas~ m bendeleri hidmet-i mezburun uhdesinden gelür mukaddem ve ceri bendeleri olma~~ n her sene de zikrolunan bin dört yüz
akçe resm-i bagata mutasamf olup ahali-i karye-i mezbureye su-yolcuba~~~
tayin olunmak ricas~ na arz olundu deyu bildirmi~. ~mdi bu husus pâye-i
serir-i Mama arz olundukda mezkür Kas~ m arz olundu~u üzre su-yolcuba~~~tayin edüb bu berat-~~ hümâyunu virdüm. Buyurdum ki, varub mahall-i
mezburda su-yolcuba~~~olub olugelen adet ve kanun üzere eda-i hidmet
ide. Mademki su-yolculuk hidmetinde kusur~~ olm~ya arz olundu~u üzere
her sene bin dört yüz akçe mezbur ba~lar rüsumuna mutasamf ola. Kimesne mani ve mezahim olmaya. ~öyle bilesiz.
Tahriren fi g Muharrem sene 973
MAD. 2775, s. 66
~~~
Üsküdar kad~s~ na ve Sultan Bayezid Han tabe serahu imareti mütevellisine hüküm yaz~ la ki, haliya sen ki mütevellisin kapuma arz ve defter
gönderüp bu bendeye emr-i ~erif varid olup mazmununda merhum ve
ma~furunleh Sultan Bayezid Han tabe serahunun Yoros kalesinde bina
eyledü~i cami-i ~erifleri kurbünde olan çe~menin su-yolu ve kullenin
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örtüsü meremmat~~ yarar muhamminler ile üzerine vanlub tahmin-i sahih
ile tahmin olunub arz olunmas~~ ferman olunma~~n ber-muceb-i emr-i sab~k su-yolu miman olan üstad Bali ve su-yolcu üstad Nasuh ve kale-i
mezbure dizdan ve kethüdas~~ ve sair müslümanlar ile su-yolunun ve kullenin üzerine vanlub görüldükde su-yolu termim olunursa cüzi akçe ile
olur amma faidesi olmaz, tecdid olunursa bennâ zira' ile iki bin zira' yer
olub ikisi bir akçelik be~~bin künk ve her künk cümle harc~yla be~~akçeden yirmi be~~bin akçe ile tecdid olunub çe~meye bir masura su gelüb
çe~menin hazinesi olma~la müslümanlara Iciket ider ve kullenin termimi
içün be~~bin örtü kiremidi ve sair levaz~m~~ defter olunub iki bin dört yüz
üç akçe tahmin olundu~un bildirmi~sin. ~mdi, buyurdum ki hükm-i ~erifim vardukda zilcrolunan su-yolun arz olundu~u üzere yirmi be~~bin akçe
ile yeniden istihkâm üzere yabd~nb ve laz~m olan harc~~ sen ki mütevellisin
evkaf-~~ mezbure zevaidinden alub sarf ve harc idüb ve vaki olan ihracat~~
müfredatyla defter etdirib tamam oldukdan sonra defteri imzalayub ve
mühürleyüb kapuma gönderesin. Amma harc hususunda gere~i gibi ihtimam idüb harc-~~ abes ve israf ve itlaf olunmakdan hazer idüb tahmin
olunan akçeden cüzi harcla itmama iri~diresin. ~öyle bilesin deyu.
Tahriren ~~2 Rebiyülevvel sene 973
MAD. 2775, s.365

~stanbul hassa harc~~ eminine ve mahruse-i mezburede su-yolcular istihdam iden evkaf mütevellilerine hüküm yaz~la ki, haliya mahruse-i ~stanbul'a gelen Ka~~dhane ve K~rkçe~me su-yoluna naz~r olan ludvet'ülemacid müteferrikalanm cemaatinden kulum Hasan iide mecdühu dergah-I muallâma gelüb zikrolunan su-yoluna hidmet eden su-yolculanm
gedü~i mahlul vaki oldukda benüm marifetümsüz hariçten na-ehl kimesnelere virilmekle su-yollan harab olub tamir ve termim olmak laz~m oldukda termime kudretleri olmama~la su-yollanna zarar ve(?) mal-~~vakfa
gadr oldu~un idam eyledi. imdi buyurdum ki hükm-i ~erifim vardukda
mezbur su-yolcular gedü~i mahlul vaki oldukda su-yolculu~a su-yolculuk
hidmetine kadir olub ehl olan kimesnelere tevcih edüb arz idesin, na-ehl
kimesnelere verdirmiyesiz ki su-yoluna zarar ve mal-~~ vakfa gadr olunmadan begayet ihtiraz eyliyesin. ~öyle bilesin.
Tah~iren 3 Ramazan 973
MAD. 2775, s.~~185
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IV
M~s~ r beylerbeyisine hüküm ki ve defterdara, haliya M~s~r'da sancak-~~
hümâyunuma mutasarr~ f olub Mekke-i mübârekede su-yolu hizmetinde
olan ~ brahim dâme ulüvvuhii adem gönderüb sene-i sab~ kada anbar-~~ M~s~ r'dan bi-tariki'l-karz verilen iki bin haml bu~day~ n kendüye tamam virilmeyüb noksan üzere virilmekle ol canibde zahire bab~nda muzayakalan
oldu~unu bildirme~in buyurdum ki, var~cak anbar-~~ hassan~ n defterlerine
müracaat idüb göresin, mü~arünileyhe virilmek emr olunan bu~daydan ne
mikdar virilmi~dir. Baki ne kalm~~~ise tehir itmeyüb emr-i sab~k~ m üzere
bi-kusur ademisine teslim idüb gemilere tahmil idüb mumaileyh taraf~na
irsal ve is'al idesiz ki mü~aranileyh ve yan~ nda hizmetde olanlar~n maa~lar~na muzayaka lâz~ m gelmiye. ~öyle bilesin.
MD. 6, 5.209, Hüküm 448

~ brahim beyin kethüdas~na verildi.
M~s~ r beylerbeyisine hüküm ki, su-yolu hizmetinde olan ~brahim bey
ile M~s~ r kullanndan su-yolu hizmetinde olan otuz nefere iki~er akçe terakki ve kendü ademlerinden onbe~~nefere ibtida dü~enden birer kul
gedü~i emr idüb mü~arünileyh tayin idüb gönderesin deyu hükm-i ~erifim gönderilmi~dir(?). Buyurdum ki, mü~arünileyhin tayin idüb gönderdi~i defter mucebince M~s~r kullanndan otuz nefere iki~er akçe terakki ve
ademlerinden onbe~~nefere ibtida dü~enden birer kul gedü~i tayin idüb
deftere kayd ettiresin.
MD. 6, 5.209, Hüküm 450

Not: Bana bu belgenin fotokopisini veren say~n Aydo~an Demir'e burada bir, kez daha te~ekkür ederim.
V
Mezbur naz~ ra verildi. 15 Ramazan sene 977
Eski il kad~s~ na hüküm ki, cenâb-~~ celâledmeab~m taraf~ ndan Sultaniye'de müceddeden bina olunan imâret-i âmireye ve cami-i ~erife gelüb suyolu geçdü~i yerlere karib baz~~ kimesneler ba~~diküb ve evler bina idüb
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ve ziraat idüb ve bahçe ihdas eyleyüb ol sebeb ile su-yollar~na külli zarar
ve ziyan oldu~un su-yolu naz~r~~ olub dergâh-~~ muallâm müteferrikalarmdan Hasan dâme mecduht~~ ilim itme~in zikrolunan su-yolunun etraf~~
üçer buçuk zira' hali olmas~ n emr idüb buyurdum ki, vardukda bu hususda bizzat mukayyed olub su-yolunun üzerine varub dahi emrim üzere
üçbuçuk zira' üst yan~ nda üçbuçuk zira' alt yan~ nda bilcümle iki taraf~nda
yedi zira' yere de~in kimesneye ba~~dikdirmeyüb e~er dikilmi~~varsa da
vech-i me~rüh üzere iki canibinden yedi zira' yerde olan ba~lar~~ giderdesin. Min-bâd emrime muhalif ba~~itdirmeyesin ve ziraat dahi itdirmeyesin
ve bahçe ve evler ve sair nesne itdirmeyüb men' ve der eyliyesin. Bu emr-i ~erifimin daima edas~ nda dakika fevt itmeyüb ana muhalefet idenleri
yazub bildüresin ve bade'n-nazar bu hükm-i hümâyunumu ol canibde
olan su-yolcu bölükba~~s~~ Hasan'~ n elinde ibka idesin.
MD.9, 5.4
VI
Nas~r Çavu~a verildi Fi 19 R
Mekke-i mükerreme ~erifine nâme-i hümâyun yaz~la ki, M~s~r müteferrikalarma ilhak olunan Nas~r yedinden dergâh-~~ muâllama mektubun
gelüb ayn-~~ Arafat inayet-i kad~ -yü'l- hâcât ile Mekke-i mükerremeye dahil
oldu~u arz olunub dahi ol babda vücuda getürifen mesai-i cemileniz
pâye-i serir-i saadet masir-i hüsrevanemize arz ve takdir olunub mufassalan ilm-i ~erif-i âlem ~umul-i ~ahanemiz muhit ve ~amil olub mü~arünileyh Nas~r zide kadr~lhu ile size hilat-~~fahiremiz irsal olunmu~tur. Gerekdir ki nâme-i hümâyunumuz vusul buldukda hilat-~~fahiremizi giyüb devam-~~devlet-i ~ahanemiz ed'iyesine müdavemetden hali olm~yas~n ve zikrolunan su hususunda ve sair hidemat-~~ hümâyunumda müderris ve ~eyhül harem olan Mekke-i mükerremede medaris-i hakani müderrislerinden
olan kad~~ Hüseyin damet fazâilühii enva'-~~mesai-i cemilesi zahir olunma~~n mü~arünileyhime dahi hilat-~~ hümâyunumuz gönderilüb ve ~eyh-ül
haremlik dahi inayet olunub ve tedris vazifesine yevmi elli akçe terakki ve
tevcih ve inayet olunmu~tur. Ve inayet-i hakk~~ celle ve alâ ile Mekke-i
mükerremeye dahil olan suya müstakil kâriz bina olunmak lâz~m oldu~u
mukaddema nâme-i hümâyunumuzda i~'ar olunmu~~idi, vech-i me~ruh
üzere müstakil kâriz bina olunub zikrolunan çe~meler tayin olundu~u mahalle icra olunmak ve ol babda müba~ir ve naz~ r olanlara hüsn ü muave-
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net ve müzaheretiniz zuhura getürülmek bab~nda say ve ihtimam~ n~z
vücuda getüresin.
MD. 19, s.354, 19/R/98o
Not: kriz kâhriz ~eklinde yaz~lm~~t~r.
VII
Su-yolu naz~nna verildi
Ni~an-~~ hümâyun oldur ki, dergah-1 muallam çavu~lar~ndan su-yolu
naz~l-~~ olan Mehmed saray-~~ âmirem su-yollarma ve saray-~~ âmirem
kurbünde olan bahçe-i âmire yollanna ve sair hassa bahçelerim suyu yollanna ve Ka~~d-hane canibinden gelen su-yollanna hassaten ve sair cerni'
evkaf-~~ selâtinin imâret-i âmireleri ve sair amarin su-yollar~n~~ ammeten
görüb gözedüb ihtimam idüb cüzl" ve külli meremmat vaki oldukda ihmal
itmeyüb tamirinde bizzat üzerine varub gözetme~e naz~r nasb idüb buyurdum ki, min-bâd zikrolunan su-yollar~n~n suyun zayi' etdirmeyüb
anun gibi tamir ve termime muhtaç olan yerlerinde dikkat ve ihtimam
idüb itlaf-~~ maldan ve israfdan hazer idüb dikkat ve ihtimamda dakika
fevt eylemiye, eski vaz'~ ndan ziyade bahane ile i~letmeyüb laz~m gelürse
cüzi ve külli mühimmi arz eyliye ve saray-~~ âmire ve miri çe~me ve Ka~~d-hane çe~meleri ve sair amâir-i selâtin su yollan u~rad~~u yerlerden bacalar~~ aç~ lmakdan (?) yahud suyu yolundan ay~rub evlere icra etdirmekden
ihtiraz eyleyüb anun gibi hilâf (-1 emr) suya tecavüz idenleri her kim ise
yazub arz eyliyesin.
MD. 30, s. I 2 I , I 8/S/985
VIII
Haslar kad~s~na ve su-yolu naz~ nna hüküm ki,
Rikab-~~ hümâyunuma rik'a sunulub ~ikayet oldukda bu hususa bundan akdem tersâne-i âmire kurbünde vaki olan has bahçeye kadimi ayazmadan cari olan su münkat~' olub ba-allahm~d~ r (?) deyu tefahhus olundukda sab~ ka Anadolu kad~~ askerli~inden mütekaid olan Mevlana Perviz
ve Mevlana Muhiddin emr-i ~erifimle tefti~~idüb o~ullar~~ Mo~e ve Aray
nam yahudiler Hasköy'de Hac~~ ~ skender mahallesinde olan bahçelerinin avlusu yan~ nda iken kadimi ayazmalann iki kam~~~suyu olub k~~~eyyam~nda ve bir kam~~~suyu yaz~n olub ve ol suyun baz~~ ayende ve re-
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vende içün tayin olmu~ ken iki ayazma mabeyninde mezburan yahudiler
kuyu kazd~ rub ayazmalann suyun kapuya alub ve bahçelerine karib ayazma yerine bir musluk peyda idüb bilfiil ba~çelerinde ve havuzlannda cari
olan ayazma suyudur deyu dava olub mezbur yahudiler inkar idüb
cemm-i gafir ~ehadetleriyle sabit olma~~ n mezbur yahudilerin bahçelerine
cari olan suya karar-~~ sab~k-~~ ~er'i ~erif mucebince giru bahçeye cari olmaya hüküm al~ nub ana göre mufassal ve me~ruh emr-i ~erif virilüb fas1-1
husumet kat' olmu~~idi. imdi ol emr-i ~erifim kemakin mukarrerdir mazmunuyla amel olunmas~ n emr idüb buyurdum ki, vardukda ol hükm-i ~erifim mucebince amel eyleyüb zikrolunan suyu kadimi mecras~~ olan mahalle ve zikrolunan has bahçeye icra etdüresin. Emr-i ~erife muhalif taallül
ve niza' etdirmeyesin.
MD. 30, s.186, 5/Ra/985

IX
Mahalle halk~~ taraf~ ndan gelen Ali'ye verildi. Fi

21

Receb Sene 985

~stanbul kad~s~ na hüküm ki, südde-i saadetim çavu~ lanndan olub suyolu naz~n olan Davud çavu~~zide kadruhüya hüküm ki, sen ki kad~s~n
dergâh-~~ muallima mektub gönderüb mahruse-i Istanbul'da Yenibahçe
kurbünde vaki olan mahalle-i Aheveyn ahalisi meclis-i ~er'i-i ~erife gelüp
mahalle-i mezburede çe~meleri olmama~la suya külli mertebede ihtiyaç
olub, lakin Ki~~ t-hane suyundan yeniçeri odalarmdan yeni odalar canibine giden su-yolu mahalle-i mezburede olma~la burma lüle ile çe~me bina
olunub zikrolunan sudan bir kam~~~su virilmek rica etdükleri ecilden hususu mezbur mimarba~~~olan Sinan zide mecduhii ve sen ki su-yolu naz~ns~ n Sinan'la mü~avere olundukda mahalle-i merkumenin suya ihtiyac~~
olub ve zikrolunan su-yolu dahi ol mahallede olma~la bir burma lüleli
çe~me bina olundu~u takdirce ana gayet asl~~ gidüb çokluk su zayi' olmaz
deyu haber virdü~ünüz ilim itme~in vech-i me~rüh üzere bir burma lüleli
çe~me bina olunmas~ n emr idüb buyurdim ki hükm-i ~erifim vardukda
mahalle-i mezbure halk~~ akçesin kendü yanlanndan virmek üzere zikrolunan sudan mahalle-i mezburede bir burma lülelü çe~me bina idüb bir
masura su veresin ki mahalle-i mezbure halk~n~n su hususunda olan muzayaka lan der oluna. ~öyle bilesin.
MI; 31, s.332,21/8/985
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X
M~s~r beylerbeyisine hüküm ki, hala ~eyh-ül harem kad~s~~ Hüseyin
mektub gönderüb Mekke-i mükerremede su-yolu naz~n olanlann ciraye-i
hasdan yevmi be~~kadeh ciraye ve y~lda iki erdeb aliki olub mutasarnflar
iken hala su-yolu naz~n olan darende Mustafa'n~n berat~nda mukayyed olmama~la verilmemi~dir. Mezkiir hizmetin mezkür uhdesinden gelür
müstakimdir deri bildirme~in, evvelden virüle~eldi~i üzere mü~arünileyhe
dahi virilmesini emr idüb buyurdum ki, vardukda ~imdiyede~in su-yolu
naz~n olanlara virülegeldü~i üzere mü~arünileyhe ciraye ve alik virüb tasarruf ettiresin.
MD. 3 ,s.335, 23/B/985

X
Sahib-i saadet kapuc~lanndan Ferhad'a verildi. Fi 4 Ramazan sene
985
Rodoscuk kad~s~na hüküm ki, Veziriazam Mehmed Pa~a edam-allahü
iclalehünun kasaba-i Hafsa'da vaki' olan hayrat~~ müteberrikelerine getürilen su-yolunun mecras~na ve binas~na sarf olunan bezir ya~~~saf olmayub
bal~k ya~~yla mahlut olma~la gelen su içilme~e kabil olmadu~undan gayri
suyu atan bile teneffür ider deyu ilim olunma~~n zikrolunan binan~n
emini olub bilfi'il Rodoscuk'da mütemeklcin olan (1;o~b~rak~lm~~)' dan busus-~~ mezbur sual olunub s~hhati üzere arz olunmas~n emr idüb buyurdum ki, vardukda emin-i mezburu getürdüb dahi ilim olundu~~~üzere
bal~k ya~~~ile mahlut olan beziri kendü mi alm~~d~r yoksa al~nd~ktan sonra
su-yolcu m~~ katm~~d~r ve ne makule kimesneden alm~~lard~r ve mahlut bezir alma~a bais ne olmu~dur, asl~~ ile malum idünüb dahi vuku'u üzere
yazub arz eyliyesin.
MD. 31, s.374
XII
M~s~r beylerbeyisi kapu küthüdas~~Mahmud'a verildi.
M~s~r beylerbeyisine hüküm ki, Mekke-i mükerreme kad~s~~ Perviz
mektub gönderüb reaya ve beraya a'sude hal olub ve Cidde-i mamure kalesinin ziyade tamire muhtaç yerleri olub tamiri mühim olma~~n bender-i
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Cidde emini olan kimesneden bir mikdar akçe al~nub kale-i mezküre dizdanna virilüb tamirine müba~eret olundu~un ve in~allah zikrolunan dizdara emr olundu~u gibi (bo~~b~rak~lm~~ ) nam filan yerleri tahmin-i sahih
ile tahmin olunub arz olunur ve Arafat'~n su-yollar~~ münkat~ ' olub ehl-i
hareme külli muzayaka verme~in bender-i mezbure mahsulünden yüz sikke flori al~ nub naz~ra teslim olundu~un ve bir mikdar suyun mecras~~ aç~lub leylen tamiri mümkün olan yerleri ~ slah olunub bir mikdar su ak~ tma~la müslümanlara meded eri~mi~dir, bu hususa ihtimam laz~ md~r bir
yarar kimesne tayin olunub vechü münasib görüldü~ü üzere tamir ve termim olunmak mühim oldu~un bildirme~in buyurdum ki, vusul buldukda
tehir itmeyüb bir yarar kimesneyi tayin eyleyüb, e~er Cidde-i mamure kalesinin tamire muhtaç olan yerleri ve e~er Arafat suyu yollar~ n~ n tamir ve
termimini mümkün oldu~u üzere tamir eyliyesin.
MD. 35, s.295, 27/B/986

Yevm'ül ahad fi 20 Ramazan-il mübarek sene ggo. Mimarba~~ na verildi. Yaz~ ld~.
Mimarba~~ na ve Ayasofya mütevellisine hükühi ki, Su-yolu köy ve
Küçükköy kurbünde (Okunamad~) tuh otuz alt~~ zira' ve arz~~ on alt~~ zira'
bu yer külli harabe mü~ rif olub ve K~ rkçe~ me kemerinin Istanbul'dan canibinde su-yolu üstünde yar olub ta~~ve kireç ile cedidin muhtaç olub ve
K~ rkçe~me su sath~ n~ n alt ba~~ nda seyl topra~~n~~ alub yar eyleyüb hala kârizden üç lüle mikdar~~ su yabana akub zayi' olub ve Güzelce kemerin beri yan~ nda iki kemerden bir lüle sudan ziyade su zayi' olma~la meremmata muhtaç olub ve yine Güzelce kemerden yukar~~ ~ahin kemercesinde
kökden bir lüle su zayi' olub yabana akar deyu ilâm olunub üzerlerine
var~ lub tahmin olmas~ n emr idüb buyurdum ki, hükm-i ~erifim vusul buldukda emrim üzere zikrolunan mahallerin üzerine varub, meremmata
muhtaç olan yerleri tahmin-i sahih ile tahmin idüb dahi temam malum
ve zahir olduktan sonra mahallesi ne mikdar akçe ile tamir ve termim
olunma~a kabil ise defter idüb südde-i saadetime arz ve ilim eyliyesin.
MD. 48, s. ~~ 24
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XIV
Yaz~ld~. Dergah-1 ah çavu~lar~ndan ~smail çavu~a verildi.
Dergah-1 li çavu~lanndan su-yolu naz~r~~ ~smail çavu~a hüküm ki,
mektub gönderüb saray-~~ âmire ve sair selatin evkaf~n~n sular~~ meremmat~~
içün Atpazan'nda sular geçdü~i kemer alt~nda alt ve esbab ve sair levaz~m içün bir mahzen olub maslahat vaki' oldukda i~tifafdan maadas~~ anda
h~ fz olunub nesne zayi' olmaz iken ol miii mahzen mülk olmakla hala
be~~akçe kiraya virüb hala midden anbar olmakla meremmat olunan esbab~ n ziyadesin ustalar evine ald~ rub ve bina üzerinde kalursa zayi' olub
her sene on bin akçeden ziyade mal-~~ miriye zarar olub ve her sene alt~~
bin akçelik ya~~mumu ve bal mumu ve yaban (?) mumu kar-izlere girüb
meremmat eylemek içün al~ nub hala mezbur mahzen içün yine be~~akçe
kirayla tasarruf itme~e miri içün yedi bin akçe icare-i muaccele ile talib
kimesneler olub, ~öyle ki, icare-i muaccele içün virilen akçe ile ol kasir
gününde bir mahzen bina oluna, virdü~i kira mum içün tayin oluna, asla
miri anbardan mum al~ nmayub ve içlerinde mum akçesin tayin olunub,
ta~ rada meremmat vaki' oldukda su-yolcular anda yatub baki kalan esbab~~ dahi anda h~fz ide deyu arz itdü~in ecilden buyurdum ki, vardukda arz
itdü~in üzere zikrolunan mahzeni icare-i muaccele ile talib olanlardan birine virüb dahi akçesiyle münasib olan mahalde bir mahzen bina idüb,
min-bad icaresin dahi vech-i me~ruh üzere laz~ m olan hususlara sarf idüb,
e~er sen ve e~er senden sonra naz~r olanlar lâz~m olan keresteyi anda h~ fz
idüb bu hükm-i hümayunum mazmunuyla amel eylüyesin.
MD. 48, s.193, 14/L/990
XV
Tersane-i âmire eminine verildi.
~nebaht~~ beyine ve Kerbene~~kad~s~ na hüküm ki, hali dergah-1 muallâm çavu~lanndan su naz~r~~ olan darende Davud iide mecduhii südde-i
saadetime arzuhal idüb zeameti olan Kerbene~~nam kasabada sakin olub
zeametinin 988 tarihinde bir y~ ll~k mahsulün zabt eyleme~e müteahhid
olan Memi suba~~~bir y~ll~ k mahsulün cem' eyleyüb .bir mikdann~~ teslim
eyleyüb zimmetinde olan yedi bin dört yüz akçe baki kalub baki kalan
akçeyi taleb eyledikde Kerbene~~reayas~ na karz virdüm cem' idesin veresin
deyu tarif iderken g~ ybet idüb sonra zimmetinde olan hakk~ m~ n al~vermek
içün hükm-i ~erifimle ademi vardukda mezbur g~ ybet idüb bade zaman
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mü~arünileyhin zeamet akçesiyle ecnebi iken biregü beratla sefere yarmayub yolda~l~ kda olmadan ve sipahi-zâde de~il iken t~mar alub ~er'-i ~erife
mürafaa olmayub meclis-i ~er'-i ~erife kad~~ canibinden bir iki defa adem
gönderülüb davet olundukda itaat eylemeyüb bunda kad~~ çok olur hatta
t~ mar yerine (bo~~b~rak~lm~~) kad~d~ r deyüb na-me~ru' kelimat idüb ~er'-i
~erife itaat eylemedü~i sabit olma~~ n sebt-i sicil olunub mü~arünileyhin
bilfi'il elinde oldu~un ve mumaileyh nam~ na mühür kazdurub mü~arünileyhile hakla~dum deyu mühürlü tezkere ibraz eyleyüb ehl-i fesad oldu~un bildirme~in buyurdum ki, hükm-i ~erifimle (vardukda üstü çizilmi~)
ademi Yusuf vardukda mezburu ihzar idüb g~ybet iderse ~er' ile buldurmas~~ laz~ m olanlara buldurub getürdüb dahi bir defa ~er' ile fasl olmayub
ve on be~~y~l münir etmi~~de~il ise ber muceb-i ~er'-i ~erif onat vechile
hak üzere tefti~~eyleyüb göresiz, kaziyye arz eyledü~i gibi ise ~er' ile sabit
ola, ol babda muktezay~~ ~er'-i kavIm ile amel eyleyüb mezburun zimmetinde olan mü~arünileyhin zeameti akçesin bi-kusur al~ verdükden sonra
vech-i me~ruh üzere na-me~ru' kelimat eyleyüb ~er'-i ~erife itaat eylemedü~i sabit olub sebt-i sicil olmu~~ise ve müzevver mühür kazdurub sahih ecnebi oldu~u zahir olur ise,mukayyed ve mahbus yarar ademlere ko~ub, südde-i saadetime irsal eyliyesiz ve ko~ub gönderdü~in ademlere
muhkem tenbih eyliyesiz ki yolda ve izde onat.
MD. 48, s.61, 5/5/990

XVI
Yevm'ül isneyn fi 16 Ramazan sene 999. su-yolu naz~ nna verildi. Fi
Ramazan
999
2 ~~
Mahmiyye-i ~stanbul kad~s~ na ve su-yolu naz~rma hüküm ki, sen ki
su-yolu naz~ns~ n südde-i saadet misalime arzuhal sunub mahmiyye-i mezburede vaki' olan su-yollar~n~n baz~~ yerleri ka~~~ma~la yirmi dört lüle su
asl~ndan zayi' olma~~n sular~n k~lleti zaman~nda ahali-i ~stanbul ~iddet-i
muzakaya çeker olmu~lard~r. K~rkçe~me kal-izinin dahi karizlerin mabad~ndan üzerleri hali durub bir nesne bina olunmaz iken, bir nice zamand~ r ki tekayyüd gösterilmemekle karizlerin üzerlerine a~~r binalar ve
dükkanlar yap~lub ve kinefler vaz'olunma~la suya tere~~üh idüb ve bilaemr karizlerden kuyulanna su alub teaddi eylediklerinden maada ahyana
su-yolcular~~karizleri yoklayub görmek istedüklefinde kimisi dul hatunum
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ve kimisi zevcem haz~r de~ildir deyu su-yolcular~n~~ evleri içine komayub
ve kimisi dahi bölük halk~ ndan ve yeniçeriden olma~la mani olduklar~ n ve
zikrolunan karizlerin her vechile tamir ve termim ihtiyac~~ vard~r, bu kadar
zamandan berü üzerlerine bina olunan evler ve dükkanlar hedm olunmak
olmaz, lakin kinefler ref olunub krize zarar~~ olm~yan yerlerde hafr etdirilmesi ehemm ve elzem olub ve krizler meremmet olundukda üzerinde
olan binalar manc~ n~ ka al~nub uskundura urulmak içün krizin sa~~ve solunda be~er ar~~n yer laz~ md~r ve karizlerin meremmete muhtaç olan yer
teri meremmet olunub anun gibi ziyade ka~~~ ub tamire kabil olm~yan mahallerde çifte kriz olmak bab~ nda emr-i hümâyunum virilmek rica eyledi~ün ecilden müba~eret olunmas~n emr idüb buyurdum ki, vusul buldukda asla tehir ve terahi itmeyüb Ayasofya ve Süleymaniye mütevellileri
ile bizzat karizlerin üzerlerine varub dikkat ve ihtimamla tefti~~ve tefahhus
idüb göresin, arz olundu~u gibi ise tamire muhtaç olan yerlerin meremmet ve laz~ m olan yerlerde çifte kriz itdürüb mesarif ve ihracat~ n
mü~arünileyhima mütevellilerden alub sarf eyliyesin ve umumen kriz
üzerinde olan kinayefi re!" itdirüb krize tere~~üh etmeyecek mahallerde
mesterahalar hafr itdüresin ve ku-iz üzerine ihdas olunub zaman mürür
itmekle reri münasib olm~yan binalar~ n taht~ nda olan krizler meremmet
olmak laz~ m gelmekle ol makule binalar manc~ n~ ka al~ nub uskundura
urulmak içün, krizin sa~~ve solunda be~er ar~un yer mümkünü ile tedarik eyleyüb ashab~ na taallül ve niza' etdirmeyesin ve karizleri su-yolcular~~
ahyana varub görüb yoklamak mühimmatdand~ r, kapum kullanma ve gayre tenbih eyliyesin ki su-yolcular~~ ahyana kar-izleri yoklamak istedüklerinde
mani ve mezahim olm~ yalar ve kar-izler tathir olundukda cabeca bacalar
aç~ lmak iktiza ider, ol babda dahi niza' itmek isteyenleri men' ve der
idüb ve krizden bilâ-emr kuyular~ na su alanlar~~ isimleri ve resimleri ile
defter eyliyesin ki gere~i gibi haklar~ ndan geline ve ol makule zayi' olan
sular~~ girü asl~ na ilhak eyliyesin, bu hususlar ehemm-i mühimmatdand~ r,
sair umura k~yas etmeyüb bab-~~ ikdam ve ihtimamda dakika fevt itmiyesin.
MD. 68, s.4.1

Sebeb-i tahrir yaz~ la ki, hala Ka~~d-hane su-yolu naz~ r~~ olan Davud
zide mecduhü kapuma arz gönderüb merhum Sultan Süleyman Han Ga-

OSMANLI ~MPARATORLUGUNDA SU - YOLCULUK

1649

zi tâbe serahiinun evkaf~ndan Kâ~~d-hâne su-yolu meremmat~ n ~rgadiyesine muafiyetle müsellim olan karye-i Akp~ nar'dan Ahmed bin Abdullah
fevt olub, hidmet-i lâzimesi hali ve muattal kalma~~n yerine Deliklikaya
nam karyeden Yusuf bin Abdullah yarar ve hidmet-i mezbure uhdesinden
gelme~e kadir bendeleri olub, fevt olan Ahmet bin Abdullah yerine tayin
buyurulmak ricas~ na arz olundu deyu bildirmi~siz. ~mdi mezbur Yusuru
m~lteveffa-~~ mezbu~run yerine müsellim tayin idüb bu berat-~~ saadet âyat~~
virdim ve buyurdum ki, varub fevt olan Ahmet bin Abullah yerine su-yolu meremmatç~s~~ olub hidmet-i lâzimesinden mücidd ve sâi olub kemâyenbagi hidmet idüb madem ki kusur~~ olm~ya defter-i hâkanide su-yolu
meremmatç~ lan ne vechile olagelmi~ler ise ol dahi ol vechile ola, kimesne
mani ve mezahim olm~ya. ~öyle bilesiz. Fi 28 Safer sene 984
MAD. 7534, s.244
Not: Bu belge, Muzaffer Erdo~an'~n "Mimar Davud A~a'n~ n Hayat~~
ve Eserleri" isimli makalesinde yeni harflerle yay~ nlanm~~t~r.

Sebeb-i tahrir yaz~la ki, haliya dergâh-~~ muallâm çavu~lar~ndan su-yolu naz~r~~ olan Davud Çavu~~kapuma arz gönderüb Kâ~~d-hâne canibinden
mahmiyye-i Istanbul'a gelen su-yolunun hidmet-i ~ rgadiyesin iden Zekeriya Bergozi nam kalye müsellimle~rinden Nikola veled-i Yorgi nam =mi'
defter--i hakânide müsellim tayin olunub hidmeti mukabelesinde haraçdan ve ispençeden ve avânz-~~ divaniyye ve teklif-i örfiyyeden muaf ve
müsellim olma~~n haliya mahruse-i Istanbul'a gelüb ticaret itmekle muafiyetime dahi olunmas~ndan ihtiyat iderim deyu bildirme~in bu berat-~~ cedid-i hümâyunu virdüm ve buyurdum ki, varub mahall-i mezburda
müsellim olub eda-i hidmet idüb kusur~~ yo~~ise mezkür karye ahalisi defter-i hakânide su-yolu hidmeti mukabelesinde haraçdan ve ispençeden ve
avânz-~~ divaniyye ve tekâlif-i örfiyyeden ne vecihle muaf ve müsellem ola~elmi~se girü ol vechile ola, kimesne mani ve mezahim olm~ya, ve ~stanbul'a gelüb ticaret itmekle muafiyetine kimesne dahi itmek isterler ise itdirmeyesiz. ~öyle bilesiz. Tahriren 24 Safer sene 984
MAD. 7534, s.247
Not: Bu belge, Muzaffer Erdo~an'~n "Mimar Davud" adl~~ makalesinde yeni harflerle yay~nlanm~~t~r.
Belleten C. LII, 704
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XIX
Su-yolu naz~ r~~ Davud Çavu~a hüküm ki, Haslar kazas~ na tabi (Bendalos ?) nam karye kurbünde vâki' olan saray-~~ âmire su-yolu la~~m~n~ n seksen kulaç yeri tecdid olunub ve iki yerde sedler yap~ lub ve la~~m~ n
içine künk dö~enüb ve eski kemerin bir kemeri harab olub iki ayak ile bir
göz tamiri ve Ovasu nam karye kurbünde vaki' olan yeni kemerin aya~~~
dibin seyl bozub harab eylemi~dir, an~n dahi seddi bina olunmas~~ lâz~ m
olub bu ameleye altm~~~bin akçe tahmin olundu~un ~stanbul hassa harc~~
emini zide mecduhfl gelüb ilim eyleme~in buyurdum ki, hükm-i ~erifim
vardukda binefsihi mahall-i mezbura varub zikrolunan yerlerin tecdide ve
tamire muhtaç olan yerlerin üsli.'ib-~~ sab~k üzere bervech-i istihkam tamir
ve termim idüb ve lâz~ m olan harc~ n cem' itdü~ün haslar karyesinden sarf
ve harc idesin. Amma harc hususunda ziyade ihtimam idüb dahi abes ve
israfdan hazer idesin ve ne mikdar akçe sarf ve harç olundu~un müfredatayle defter idüb defteri dergâh-1 muallâma teslim itdiresin.~öyle bilesin.
Tahriren fi 3 Ca sene 984
MAD. 7534, s.691
Not: Bu belge, M.Erdo~an'~ n " Mimar Davud.." adl~~ makalesinde yeni harflerle, baz~~ sat~rlan eksik olarak yay~nlanm~~t~ r.

XX
Pâye-i serir-i âlâya arz olundu. El-vaki' fi
ne 953

20

~ehr-i Ramazan-~~ ~erif se-

Ergene köprüsünün ve de~irmenlerinin ve gayrin meremmatland~r ki
pâye-i serir-i âlâya arz olunur.
icmal
Muhasebe-i ihracat-~~ meremmat-~~ râh-~~ âb ve kald~r~m ve cisr ve asiyabha der Ergene bi marifet-i Cafer bey mütevelli-i atik ve Mehmed bey
mütevelli-i cedid imâret-i merhum Hazret-i Sultan Murad Han der Ergene el-vaki' fi evail-i cemâziyelahir sene 952 ber muceb-i defter-i Mevlâna
Pir Veli-i kad~-y~~ Dimetoka.
Asl-~~ mal, an h~zâne-i âmire yüz bin akçe
Vuzia-min-zâlike, yüz bin üç yüz on üç akçe.
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K~rk dört bin iki yüz yirmi akçe
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Bi-marifet-i
Mehmed bey mütevelli-i cedid
Elli alt~~ bin doksan üç akçe

El-mübayaat, elli üç bin be~~yüz otuz alt~~ akçe.
Baha-i künk üçbin aded f~~ 2,
alt~~ bin akçe, üç bin adet künk
al~ nm~~. 6000 akçeye

Baha-i rugan-~~ bezir. Madde
dokuz yüz doksan iki. On üç bin
ikiyüz otuz be~~akçe. Dokuz yüz
doksan iki madde bezir al~nd~.
13235

Baha-i seng-i asiyab sekiz
adet, fi 220 bin yedi yüz altm~~~ak
çe, sekiz adet de~irmen ta~lar~~ al~nm~~. ~ki yüz yirmi~er akçeye. 1760
akçe
Baha-i tu~la, iki bin be~yüz
akçe, iki bin be~yüz akçelik tu~la
al~nm~~~

Baha-i kireç, üç yüz elli bir
kantar, iki bin be~yüz k~rkalt~~ akçe ikibin be~yüz k~rk alt~~ akçeye elli
bir kantar kireç al~nm~~. 2546 akçe

Baha-i kettan ve penbe ve kirbas-~~ penbe be~~bin on alt~~ akçe
kirbas
pepbe
kettan
I I 3 pâre
12
t 4 kantar
vak~yye
Be~~bin on alt~~ akçelik kettan ve
baz~~ kettan bezi al~ nm~~, künk ehli
içün
Mütenevvi-i baha-i elvah-~~ kavi~~ve dö~eme ve elvah, E~ribahçe
mühimmat-~~ cisr bin dokuz yüz
altm~~~be~~adet, be~~bin üç yüz
dört akçe
Baha-i samur-~~ mütenevvi yedi
kantar, on yedi bir adet iki bin üç
yüz doksan üç akçe yedi kantar
e~erler al~nm~~~iki bin üç yüz doksan akçeye

Baha-i ahenhâm ve kur~un on
kantar be~~ludre ve on iki vak~yye,
bin elli dokuz akçe bin elli dokuz
akçelik demir ve kur~un al~ nm~~~
mütenevvi alt,
Baha-i
yüz doksan alt~~ adet dört bin yedi
yüz on be~~akçe

Baha-i cüb beray-~~ kaz~k bin
yedi yüz seksen dört adet bin yedi
yüz k~rk sekiz akçe Cümle adet iki
bir dört yüz doksan üç akçe olur
Baha-i seng
bin üç yüz seksen dokuz adet alt~~
bin be~~yüz yetmi~~sekiz akçe, bin
üç yüz seksen dokuz adet al~nm~~,
alt~~ bin be~~yüz yetmi~~sekiz akçeye
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Baha-i resen-i kendir ve kiçe-i siyah ve kazma ve kürek ve fuç~~ ve tulum ve sebu ve gayrihu. alt~~ yüz seksen iki akçe
El-icarat, k~ rk alt~~ bin yedi yüz yetmi~~yedi akçe
~ carat

~carat

~carat

Ü stâdan yüz seksen
bir neferan fi. yevm,
bin yüz otuz on iki
bin üç yüz k~ rk be~~
akçe. On bin üç yüz
elli dokuz akçe verilmi~.

Irgadan ve lökünküb
yüz seksen bir neferan
fi. yevm, sekiz yüz
doksan. Üç bin dokuz
yüz otuz dört akçe.

Kald~ r~ mc~yan beray
sahten kald~ nm on
bir bin alt~~ yüz k~rk
zira' fi. yevm, on yedi
bin dört yüz altm~~~
akçe.

~carat
Arabac~yan beray averden
künk ve tu~la an Dimetoka ila Ergene ma icarat-~~ arabac~yan beray
averden kireç ve direk ve kettan ve
rugan-~~ bezir ve hâk ve akçe-i miii
ki an ~stanbul ameder~~ on bin üç
yüz elli dokuz akçe.

~carat
Ahengirân beray meremmet
kerden samir ve âsiyâb-~~ ahen ma
icarat baz~~ kettan, be-cihet-i meremmet kerden pây-i cisr ve gayre,
iki bin alt~~ yüz yetmi~~dokuz akçe
ve demircilere dahi iki bin alt~~ yüz
yetmi~~dokuz akçe verilmi~.

Ez-ziyade, cerh an el-asl, üç yüz on üç akçe.
MAD. 2775, s.55
Not : Bana bu belgenin fotokopisini veren hocam Prof. Dr. Salih Özbaran'a burada bir kez daha te~ ekkür ederim.

KISALTMALAR
Bkz.
: Bak~ n~z
c.
: Cild
Deri. : Deneyen
Haz. : Haz~ rlayan
KK
~stanbul Ba~bakanl~ k Ar~ivi Kamil Kepeci tasnifi
MAD
~stanbul Ba~bakanl~ k Ar~ ivi Maliyeden Müdevver Defterler tasnifi
MD
: ~stanbul Ba~bakanl~k Ar~ ivi Mühimme Defterleri tasnif~~
Nu.
: Numara
s.
: Sayfa
ss.
: Sayfadan sayfaya
TOEM : Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuas~~
M
S
Ra
R
Ca
C

Za
Z

Arabi aylar~n k~ saltmalan
: Muharrem
: Safer
: Rebiyülevvel
: Rebiyülâhir
: Cemaziyelevvel
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: ~aban
: Ramazan
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