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Osmanl~ lar ilk zamanlarda Marmara sahillerine ve daha sonra
da Karadeniz k~y~lar~ na sahip olup Marmarada Gemlik ve Izmit,
Karadenizde Amasra gibi limanlar~~elde etmi~~olmakla beraber
ticari sahada faaliyet göstermedikleri için Karadeniz ve Marmaran~n birle~tirilmek suretiyle yolun k~salt~lmasma te~ebbüs etmemi~lerdi. Zaten idareten ve ikt~saden de öyle bir faaliyete lüzum yoktu;
on dört ve on be~inci as~rlarda Osmanl~~memleketleriyle en s~k~~
ticari münasebat~~olan (Dubrovnik - Ragoza) ile Venedik, Ceneviz
ve Floransa Devletleri idi, Ragoza ile olan ticari münasebat Osmanl~~tarihlerinin yazd~klar~~ gibi birinci Murad bey zaman~nda
olmay~p Dubrovnik hazinei evrak~na göre babas~~Orhan bey zaman~nda ba~lam~~ t~. [1]
[1] (1217 H.1802 M.) senesinde ~stanbulda bulunan Dubrovnik konsolosunun
takririnde Avrupada devam edip gelen emniyet ve asayi~i altüst eden ve bu
meyanda ticarete de mühim bir darbe vuran muharebeler sebebiyle [Napolyon
Bonapartm seferleri] Dubrovnik ticaretine de halel geldi~inden bahs ile ticaretin
kendi bayraklariyle Karadenize de te~miline müsaade edilmesi beyan edildi~i
s~rada bu müsaadenin Orhan zaman~nda verilmemesinin sebebi o tarihlerde Osmanl~lar~n henüz Karadenize sahip olmamalar~ndan ileri geldi~i beyan edilmi~~
ve ~öyle denilmi~tir:
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Osmanl~ lar, ancak on alt~nc~~ as~ rdad~r ki siyasi ve idari baz~~
ihtiyaçlar~n temini ve iktisadi vaziyet icab~~ olarak kanal açmak
suretiyle baz~~denizleri birle~tirme~e te~ebbüs etmi~lerdir. Süvey~~
kanal~= aç~lmas~~lüzumu ve Don - Volga nehirleri vas~tasiyle Karadeniz ve Hazer denizinin [1] ve bundan ba~ ka yine bu as~r sonlar~nda
makalemize mevzu olan Sakarya nehir yoliyle Marmara ve Karadenizin birle~tirilmeleri bu cümledendir.
Hammer, bu meselenin Osmanl~lar zaman~nda ve Kanuni devrinde ilk defa mevzuubahs oldu~ununu ve bunun üzerine Mimar
Sinan ile Kerez Nikola marifetleriyle Sapancadan Izmit körfezine
kadar olan mesafeden yirmi bin zira~n~ n tasviye edildi~ini ve lakin
muharebeler sebebiyle ameliyat~n tatil olundu~unu yazmaktad~r.
( C. 7 S. 164 ) Hammer tarihi ayni zamanda Marmara ile Karadenizin bu vas~ta ile birle~tirilmek istenmesinin çok eski oldu~unu
Pelin'in Bitinya k~tas~n~~idare ederken Roma imparatoru (Trayan) a
böyle bir teklifte bulunmu~~oldu~unu da beyan ediyor.
Osmanl~ lar~n ikinci defa olarak ( 999 H. 1591 birinci kanun)
tarihinde Marmara ile Sakaryay~~birle~tirmek istemeleri pek ziyade
ihtiyaç has~l olan gemi kerestelerinin nehir vas~tasiyle ve süratle
denize inmesi için olup sonraki te~ ebbüslerle buna iktisadi sebebler de amil olmu~tur; kat'i ve mübrem arzularla dört as~rda
alt~~defa [16, 17, 18 ve 19 uncu as~rlar ] yap~lmas~~takarrür eden
bu güzel i~~birtak~m entrikalar yüzünden maalesef geri kalm~~t~ r.
Bu te~ ebbüslerden ikincisi biraz evvel söyledi~imiz gibi 1591
de olmu~ tur 25 Rebiülevvel [1591 Mart] tarihiyle Iznikmid [Izmit]
«. . . Cümhuri mezkür sefinelerinden ecnebi bayrak kabulü sayei saltanat~~
seniyyede mazhar oldu~u himayete yak~~ur bir keyfiyet olmad~~~na mebni tecviz
etmi~~olmad~~~~ve Dubrovnik sefinelerinin Karadeniz es.),..:"..~.; Amedü ~üdü cümhura
Ihsan buyurulan ahitnamede münderiç olmamak mücerret ahitnamei mezbur
metinim ve ma~furunleh Sultan Orhan Gazi hazretlerinin zaman~~ saltanatlar~nda
Bursada ~erefbah~ayi sudur olup ol tarihte Karadeniz henüz silki milki saltanat~~
seniyede münselik olmad~~~ndan iktiza eyledi~i ve elhaleti hazihi müstazüli sayei
devleti aliyye olmu~~Cezayir seba cumhuriyeti bidayeti zuhür ve ne~'etinde husus' merkumda naili müsaade oldu~u gibi be~yüz sene layenkat~' ifây~~merasi~r~ i
sadakat ve tebaiyet etmi~~Dobrovnik cümhuru olbabta ~ayan~~ inayeti celile buyurulmak
) E Ba~vekâlet ar~ivi Venediklu diye yanl~~~yaz~lan Dubrovnikli
defteri numara 8 ] va keza Hicri 1038 ilâ 1056 tarihlerine ait üç numaral~~Dubrovnikli defterinin 6. 11 ve 111 inci sayfalar~nda da Osmanl~larla Dubrovnik müsebat~n~n Orhan bey zaman~nda ba~lad~~~~yaz~l~d~r.
[1] Süvey~~kanal~= aç~lmas~~hakk~nda Ba~vekâlet ar~ivi mühimme defterlerinde malümat oldu~u gibi ayni defterlerde Don nehriyle Volgan~n birle~tirilmelerine dair de hökümler vard~r.
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sancak begine ve Iznikmid ve Sapanca kad~lar~na yaz~lan hökömlerde Kiraz suyunun Sapanca gölüne ve Sapanca gölünün de izmit
körfezine ak~t~lmas~~için Sakarya nehrinden Sapanca gölüne ve
oradan da Izmit körfezine kadar olan mesafenin ölçülmesi için
mimar ve mühendislerden mürekkep bir heyetin gönderildi~i bildirilmi~~ve bu i~in süratle yap~lmas~~emrolunmu~tu. Kanal için 30
bin amele tedariki takarrür etmi~~ve hafriyat~n nezareti de Sokullu
zade Hasan pa~aya verilmi~ti [2]. Buna dair olan höküm suretleri
aynen ~öyledir.
«Iznikmid sanca~~~begine ve Iznikmid ve Sapanc~~kad~lar~na
höküm ki:
Haliya Kerez [Keles] suyu Sapanc~~gölüne ve Sapanc~~gölü
iznikmid önünde olan deryaya akmak murad' hümayunum olup
Sakarya suyundan Sapanc~~gölüne ve Sapanc~~gölünden deryaya
gelince kaç zira' olup görülüp yaz~lup tahrir olunmak içün mimar
ve mühendisler ve baz~~ehlivukuf irsal olunup tahmin olunup
dahi tafsil üzerine Asitt~nei saadetime arzolunmas~n~~emredüp
buyurdum ki vard~kta asla tehir ve tevakkuf eylemeyüp bu babta
gere~i gibi mukayyet olup herbirinüz bizzat kalkup üç dört yüz
~r~at ç~karup maiyet ile mahalli memura varup tahriri sahih ile
tahmin idüp Sakarya suyundan Sapanc~~gölüne gelince ne mikdar
zira' olup ve bunlardan köy ve ciltlik ve mand~ra var m~d~r?
E~er var ise anlara zarar olur mu? Ve e~er zarar olursa yerlerinden kalkup ol aral~kta bir yere konmak kabilmidir ? Tamam künhüne malüm idinüp dahi sahih üzere vaki hali yazup süddei saadetime arzeyliyesin ve bilcümle zikrol~~nan huausu itmama eri~meye
niyet olunmu~tur, hemen olmas~~canibin görüp ihmal ve müsaheleden hazer idüp muhkem ihtimam idüp mufassalan s~hhati üzre
yazup arzeyleme~e say eyleyesin.» [1]
Yaz~lan bu hökümde kanal aç~lacak yerlere tesadiif edecek
olan köy, çiftlik ve mand~ralara zarar verecek vaziyet hadis olup
anlam ba~ka yere nakledilecekleri ve bu i~e kan surette niyet
olundu~u için i~in olur taraf~n~~yazmas~~bildirilmektedir.
Yine bu hususa dair Kocaeli beyi ile kad~s~na gönderilen ayni
sene ve aydaki di~er bir hökümde de ~öyle deniyor:
«Kocaili beyine ve kad~s~na höküm ki
Hala Sakarya suyu Sapanc~~gölüne ve Sapanc~~gölü deryaya
ak~tma~a niyet olunup, tahmin olunup görülmek [içün] iksitanei saa[1] Mühimme defteri numara 67 S. 70
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detimden Mimarlar ve üstatlar göriyüp iznikmid'den mahalli mezbure var~nca zikrolunan üstatlara ve mimarlara bargir tedarik
olunmak emridüp buyurdum ki, vard~kta tehir ve tevakkuf olunmayup mezkürlara kifayet m~kdar~~bargir ve zadü zevadelerin
tedarik idüp mezktIr ile maiyet [ maan] varup itmam~~maslahat
idesin ve bilcümle husus~~mezbur mühimattand~r. Bu babta ihmal
ve müsahele asla caiz de~ildir, gaflet itmeyüp heman mezkiirlara
kifayet mikdar~~zadü zevadelerin muaccelen tedarik idüp dahi
mezkfirlar ile bile varup ölçüp, tahmini sahih ile tahmin eyleyüp
vaki hali s~hhat üzre yazup dergah' muallâma arzeyleyesin» [1].
Verilen emirlerle kanal i~ine pek ziyade ehemmiyet verildi~i
görülüyordu. Kanalda çal~~acak amele veya ~rgatlar~n tedariki ve
bunlar~n timarl~~sipahi alay beyleriyle gelerek çal~~malar~~ için
Anadolu, Karaman, S~vas Zülkadriye [Mera~] ve Erzurum beylerbeyilerine mühim tamimler gönderilmi~ti; bundan ba~ka ~ stanbulda
haslar kad~s~~da [Eyüp kad~s~] kendi kazas~~dahilindeki la~~rac~~
taifesini sevk etmek için emir alm~~t~. Bu mühim i~~için yap~lacak
sarfiyat~~temin ve kazma, kürek ve saireyi tedarik ve icab~nda
muhafazaya sab~k (Budin) hazine defterdar~~Ahmed efendi emin
ve divan~~hümâyun kâtiplerinden Mustafa efendi de kâtip tayin
olunmu~lard~. Her sancaktan [~imdiki tabir üzere her vilayettenj
dirlik sahiplerinin be~~binde biri hesabiyle ~rgat yani amele tedarik edilecekti ; e~er ~rgat yeti~miyecek olursa timarl~~sipahiden
~rgat bedeli olarak günde yirmi be~er akça üzere para al~n~p bununla ~rgat tedarikiyle mevcude halel gelmiyecekti ; ~rgadiye veremiyen veya ~rgat tutam~yan sipahi ~rgatl~k etmek isterse be~~
binde bir hesab~~üzere ~rgat yerinde istihdam olunacakt~.
Buna dair kanal emini Ahmed ve kâtibi Mustafaya yaz~lan
hökümde icap eden direktif verilmi~~ve ~öyle denilmi~tir :
«Sab~ka 3»-h, Budun'da hazine deftardar~~olan Ahmed efendiye
ve divan~~ali~an~m kâtiblerinden kâtib Mustafaya hüküm ki
~~bu sal~~ferhunde fal ve huceste âmalde avni inayeti rabbani
ve hidayeti bi nihayeti samedani bilge Sakarya nam ,nehri az~ymin
Sapanc~~gölüne isali ve Sapanc~~gölünün deryaya ithali ferman~m
olup ve sizin dahi kemali sadakat ve istikametinize itimad~~hümayunum olma~in bu mehâm~~hayrencam~n itmamü ihtitam~~hususun
size tefviz ve taklit idüb senki defterdars~n, husus~~mezbure seni
emin ve mü~arünileyhi kâtib nasbü tayin eyleyüp ve hidemât~~
[11 Mühimme defteri numara 67 s. 71
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mezbureye Anadolu ve Sivas beylerbeyleriyle bizzat beylerbeyliklerine tabi olan ~rgadlar~~ve her sanca~~n alay beyleriyle gelüp
ve Karaman ve Ziilkadriye ve Erzurum beylerbeyleri kendü yerine
yarar sancak beyleriyle her sanca~~n be~~binde bir hesab~~üzre
irgatlar~n~~ihraç idüp alay beyleriyle mahalli mezbure gönderüp
itmam~~maslahat idesiz deyu müekkit ahkam~~hümayunum gönderilip ve onlardan (zikr) olunan beylerbegiler ve sancak beyleri
haslar~n~n ve alay begiler ve Lf zuama ve çeri ba~~lardan ve ol vilayetlerde zeamet ve timarlar~~olan müteferrikalar ve çavu~lar ve
divan~~hümayunum katipleri ve Defterihakani ve Maliye ve haziyne
katiblerinden ve sair erbab~~ timardan her be~~binde yarar ~rgad~~
yoklayub müstakil defter idüb nak~s ve eksük yoklamayup ~öyleki
gelen ~rgadlardan baz~~sahibfira~~ve amelimande olup veya
sipahiden ve gayriden hiç bir veçhile ~rgad tutma~a kudreti olmayup kendüsi bizzat ~rgad yerine gelürse emir olundu~u üzre
be~~binde bir hesabi üzere ~rgad yerine istihdam idüp kendünün
dahi hizmete liyakati yok ise emrolunan ~rgada noksan gelmemek eceliçün sipahilerden günde yirmi be~er akça hesabi üzere
alt~~ar ayl~k bedeli ~rgadiyelerin alup tekmil idüp ve hizmeti mezburiyne gönderilen mimarlar ve mühendisler ve suyolcular~~Benna
ve neccarlar ve la~~mc~lar ve sair ~rgadlar nakirü k~tmir her
kim var ise yoklayup defter olunup veçh ve münasib gördü~ünüz
üzre her birin yerlü yerinde hizmete tayin idüb berveçhi istical
itmam~~maslahat eylemeniz[i] emr idüp buyurdum ki, hükmü ~erifim
vard~ kta asla bir an ve bir saat tehir ve tevakkuf etmeyup mahalli
mezbure varup hüsni ittifak ve ittihad üzre memur oldu~unuz
hidemat~~hümayunuma müba~ eret idüp ve zikrolunan beylerbeyilerden gelen ~rgadlar~~görüp yoklayup alelesami defter idüp ve
bedeliyeleri al~nmak laz~m gelenleri dahi ferman~m oldu~u üzre
bedeliyelerin alup tekmil idüp memur oldu~unuz hizmeti hümayunuma beylerbegilerden ve sancak beylerinden ve alay begiler
ve gayr~ dan bir ferd mani ve müzahim olmayup berveçhi müsareat
itmama iri~tirup enva~~sadakat ve istikamet ile yüz akl~klar~~ vücude getürme~e d— say ve ihtimamda dakika fevt etmeyesin. Husus~~
mezbur sizin reyi isabet karininize tef viz olunmu~tur. ~ükrü ~ikayetiniz müsmirdir. Hizmete memur olanlar~~ikdam ve ihtimam
üzre i~lettirüp ücretleri verilmek laz~ m gelenlere emr olundu~u
üzre ücretlerin bittamam virup hizmete tergib eyleyup ihmal
ve müsahele ettirmeyup vaktü zamani ile itmam~~maslahat ettiresin. Anun gibi vech ve münasib görülen umura muhalefet idüp
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edai hizmet etmekte ihmal ve müsahele üzre olanlar veya ~rgadlar~~yoklayup emr üzere defter ettirmekte inad edenler her
kimler ise isimleri ve timarlar~~ve dirlikleri ile yazup arz edesin ki
dirlikleri al~ndu~~ndan maada mucibi arz için muhke~n haklar~ndan
geline; hususi mezbur mühimmat~~umurdand~r : e~er memur oldu~unuz hidemat~~hümayunda sizin dahi ihmal ve imhaliniz mü~ahede
olunacak olursa beyan edecek özrünüz makbul olmayup, müstah~kk~~itab olman~z mukarrerd~r ona göre tedarik idüp gaflet etmeyesiz. sene 999 [cemaziyelevvel 101 [1].»
Kanal emini ve katibine laz~m gelen yard~m~n yap~lmas~na
ve bunlar~n salahiyetlerine dair Kocaili beyiyle mukataat müfetti~i
ve ayni zamanda Sapanc~~kad~s~~olan zata höküm gönderilmi~tir :
«Kocaili beyine ve mukataat müfetti~i olup Sapanc~~kad~s~~olan
[isim yeri aç~k] höküm ki
Hala Sakarya nehrinin mühimmat~na müteallik cumhuri umure
sab~ka Budun hazine defterdar~~olan Ahmed
rb dame ult~vvüht~~
emin ve divan~~ali~an~ m katiplerinden katip Mustafa -Lf ziyde mecdühtl katip tayin olunup irsal olunmu~lard~r. Buyurdum ki hökmü
~erifimle vard~klar~nda nehri mezbur cemii mühimmat ve levaz~m~na müteallik umurda mü~arünileyhimaya müracaat idüp hüsni
Ittihat ve ittifak üzre yekdil ve yekcihet olup veçh ve münasib
görülen hidemat~~hümayunumu hüsni tedbir ve tedarik ile itmama
eri~tirmek mabeyninde enva~~muavenet ve muzaharetiniz vücude
getürüp bu hususta mü~arünileyhiman~n ~ükrü ~ikayeti makbuli
hümayunumdur, veçh ve münasib gördükleri mühimmat tedarikinde
bezli makdur ve sayi na mahsurunuz zuhura getürme~e sayü ihtimamda sai ve dakika [tevt] etmeyesin - sene 999 » [2]
Kanal hafrinin bir an evvel ikmali için Haslar yani Eyüb
Kad~li~~~dahilindeki la~~mc~~esnaf~n~n da süratle sevkleri ve
ekabir ba~çelerine ve ~uraya buraya s~~~narak himaye edilmek
istenenlerin de derhal izamlar~~kat'l surette emrolunmu~tur.
«Haslar Kad~s~na hüküm ki
Bundan akdem taht~~kazan~zda bulunan la~~mc~~taifesi Sabanc~~
gölünün su yolunu kazmak için defter eyleyüp mahalli mezbure
irsal eyliyesin ki varup ademleri ile i~liyeler deyü hökmü hümayunum gönderilmi~ti. 01 emrim kemakan mukarrerdir. Lakin baz~~
ekabir ba~çelerine ve gayri yerlere varup iltica itmekle
°bi

Mühimme defteri numara 67 s. 99 [sene 1591]
s. 98
»
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kimesne defter olundu~u ilâm olunma~in hâlâ lâ~~mc~ba~~~olan
Ali marifeti ile her kimin ba~~ve ba~çesinde olursa asla himayet
olunmayup yazup defter olunup mahalli mezbure gönderilmek
emridüp buyurdum ki vard~kta asla tehir ve tevakkuf itmeyüb
mezbur marifeti ile her kande lâg~mc~~bulunursa isim ve resmiyle
defter eyleyüp cem idüb mahalli mezbure irsal eyliyesin; varup
âdemleriyle i~liyeler ve husus~~mezbur muhimmattand~r, ihmal
ve imhal caiz de~ildir, tehir etmeyüp mezburlar~~mezktir marifetiyle
her kande bulunursa cem idüp ve defter idüp muaccelen mahalli
mezbure irsal eyliyesin. Cemaziyelevvel 10 sene 999 » [1]
* *

Bukadar s~k~~tutulan Marmara ile Karadenizin birle~mesi i~i
gemi tedariki ve donanma faaliyeti sebebiyle birdenbire duruverdi;
kanal i~ine memur olanlara ayr~~ ayr~~ hökümler gönderilerek herkesin yerli yerine dönmeleri emrolundu.
Budun Defterdar~~olup nehri Sakarya üzerinde hid«Sab~ ka
mete memur olan Ahmede höküm ki
~n~aallahütealâ bu senei mübarekede derya yüzüne donanmây~~
hümâyunum irsâl olunmak, husus~~mezbureden ehem olmagin
Sakaryadan feragat olunup donanma tedariki takdim olunmu~tur.
Buyurdum ki vard~ kta tehir itmeyüp yan~ nda hidmeti mezbureye
memur olan mimarlara tenbih idüp ve ~rgat taifesini ve sair
lâg~me~lar~~ da~~tas~n ki herkes yerlü yerine varup ve sen dahi
kalkup süddei saadetime gelesin ; hususi mezbur içün canibi
miriden verilmi~~kazma ve kürek ve baz~~ alt ve esbab~n var ise
getirüb teslim eyliyesin [sene 999 e 16] » [2]
Yine bu hususta kanal i~inin terkedildi~ine dair beylerbegilere
gönderilmi~~olan hüküm sureti
«Anadolu beylerbegisine höküm ki,
Bundan akdem nehri Sakarya mühimmi içün beylerbegiliginden
~rgad ihrac idüp getüresin deyu emin i hümayunum gönderilmi~~
idi; lâkin bu senei mübarekede donanmây~~hümayun umuru mühim
olma~in takdim olunup Sakarya hususundan feragat olunmu~tur.
Buyurdum ki vard~kda bu babda kendin bizzat mukayyed olub
zuama ve erbab~~timar ve sair hidmeti mezbureye memur olanlara
tenbih idesin ki cümlesi yerlü yerine varup mahalli mezbure
Mühimme defteri numara 67 S. 92
Mühimme defteri numara 67 S. 107
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gelmekten fera~at eyliyeler, amma ~rgad akçesi deyu kimesneden
bir akçe al~nmayup fukarayi rencide ittirmiyesin, e~er bu bahane
ile fukaradan nesne dahi al~nm~~~ise eshab~na reddettiresin; ~öyle
ki al~nan akçe eshab~na reddolunmayup reaya'ya teaddi oldu~u
istima oluna senden bilinüp ana göre ihtimam üzere olas~n» [1]
Bu hükmün üst kenar~nda beylerbegiye götürmek üzere
divandan Kurd Çavu~'a verildi~ine dair [Kurd Çavu~a virildi fi 16 c
[cemaziyelahir] sene 99] kaydi vard~r, Ayni hükmün birer sureti
Karaman, Erzurum, Mara~, Rum [S~vas] beylerbegliklerine de
gönderilmi~tir. Kez2 anlar da divan~~hümayun çavu~lar~ndan
Davud ve Safer çavu~lar'la gönderilmi~tir.
Kanaldan vazgeçilmesinin as~l sebebine dair tarihlerimizde bir
kayit yoktur; yaln~z o devirde hayatta bulunan Selanikli Mustafa
Efendi kendi tarihinde bu meseleye dair baz~~izahat vermi~tir.
Bu s~rada veziri azam bulunan Sinan Pa~a, aç~lacak kanal
mahallini bizzat görmek istemi~, hükümdar kendisine müsaade
etmi~~o da kaptan pa~an~n ba~tardas~na girüp serdar Ferhat Pa~a
ve Anadolu Kazaskeri Ali Efandi ve daha erkan~~devletten baz~lariyle hareket etmi~, divan i~lerini görmek üzere Ni~anc~~Mehmed
Pa~ay~~ vekil b~rakm~~. Sinan Pa~an~n hareketi 999 senesi cemaziyelahiri sonlar~nda olmu~tur. Sinan Pa~a üç gün ehali, mimar
ve mühendisler ile gezmi~, mesaha ve tahmin ettirmi~~ve avdetinde
keyfiyeti Osmanl~~Hükümdar~~üçüncü Murad'a arzeylemi~, bundan
sonra padi~aha baz~~devlet ricali taraf~ndan bilvas~ta bir tak~m
garip sözler yeti~tirilmi~; saray~ndan bir tarafa ç~km~yan vehham
hükümdar bundan korkmu~~ve:
(terki ehemdir din ve devlete laz~m olur mesalih de~ildir,
tukarayi memleket ve zuafayi raiyyet mihnet ve me~akkat çeküp
envai ~edaidi zulm ile karü kisbetmek laz~m de~ildir. Saltanat
mühimmat~n~n ehemmi donanma sefaini yapd~rub itmam ve tekmil
etmekdir; bu ane de~in odun nice olageldi ise yine an~n üzerine
adlü dad eylemek vacibdir) diyerek [2] bu hay~rl~~ i~i terkeylemi~tir.
Bu mütaleay~~yazan Selâniki daha sonra sadrazam için: (veziri
azam hazretlerinin kendi bekayi izzeti içün sayü kasdi bir vechile
tehir olunup re'yi bat~l oldu) demektedir [3] bu son f ~kraya göre
kanal~n aç~lmas~n~~Sinan Pa~a arzu etmi~, baz~~manialara tesadüf
eylemi~~ve bunun üzerine bizzat kendisi oray~~gezerek ve mesaha
Mühimme defteri No. 67 S. 107
Selaniki tarihi S. 283 ve Hammer tarihi C. 7 S. 164
Ayni eser S. 283
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ettirerek rapor vermi~, aleyhtarlar~~bu i~ e muvaffak olursa ~öhret
ve itibar~n~n artaca~~n~~ dü~ünerek baz~~mütalealarla hükümdar~~
korkutup yaz geçirmi~ler ve donanma i~ ine ehemmiyet verilmesini tavsiye etmi~ler. Padi~ah~~korkutanlar yukarda söylendi~i
gibi reayan~n mihnet ve me~akkat çekeceklerini ve zulüm göreceklerini ileri sürmü~~olacaklar. Kanal~n aç~lmas~ n~~tavsiye edenin
Sinan Pa~a oldu~unu Vas~ f tarihi yazmakta ve bunun iktisadi
mentaatlerini zikretmektedirr. [1]
Merhum Saf vet Bey, bu hususa dair olan bir makalesinde [2]
1578 senesinde maktulen vefat eden Portekiz Kral~~ on alt~nc~~
Sebastiyani'nin taht~n~n bos kalmas~ ndan dolay~~ortaya ç~kan müddei varislere kar~~~aç~ lan mücadelede Osmanl~lar~n da bu i~ e
müdahale etmesinden dolay~~donanmaya lüzum has~l olmas~na
mebni bu halin Kanal~n yüzüstü b~rak~lmas~ na sebeb oldu~unu
beyan etmektedir; halbuki Veneik Elçisinin 1 nisan 1591 tarihli
raporu ise, kanal aç~lmas~na aleyhdar olanlar~ n sözleriyle bu i~e
nihayet verildi~ini göstermektedir [3] ki bunlarda Sinan Pa~aya
liasmolanlard~ r. Bu tarihde devlet merkezinde Sinan Pa~a ve Ferhad Pa~ a partileri vard~ ; iki taraf da biribirlerine di~~biliyorlard~,
bu kanal i~inde de Sinan Pa~a aleydarlar~n~ n faaliyetde bulunup
muvaffak olduklar~~görülmektedir.
Sinan Pasan~ n arzu ve faaliyeti has~mlar~n~n te~ vikiyle akim
kald~ ktan sonra bu i~, altm~~~be~~sene sonra yine canlanma~a
ba~lad~ ; (1064 H. 1654 M.) senesinde Hindi o~lu denilen bir mühendis gönderilerek ke~if yapd~r~ld~ . Hindi o~lu verdi~i ke~if raparunda arazinin besateti hasebiyle cereyan~ n mümkün ve fakat
tathirinde mü~ kilât oldu~unu ve bundan ba~ka baz~~köy ve çiftliklerle hayvan mer'alar~na büyük zararlar verece ~ini beyan eylemi~~
oldu~undan [4] kanal~n aç~lmas~ ndan üçüncü defa olarak yine
sarf~ nazar edildi.
[1] Vas~l ~ öyie diyor: (Sakarya nehri iznikimde üç merhale olup ihtilâtda
fevaidi az~ yme oldu~unu ve bahusus Tersanei Amireye ecnas kereste ve Asitânei
saadete lüzumu olan hatab sehlül nakil idügini [999 senesinde] Sinan Pa ~a atebei
aliyyeye arzetmi~ di. Nehri Sakarya Sapanca gölüne ve Sapanca gölü dahi Iznikmid deryasina icra olunmak bab~ nda hökmu cihanmuta sad~ r olup sermimaran~~
hassa ve müneccim ve ras~ d olan Monla Fütuh ve Mimar Çavu~~ve Mimar Süleyman ve su yolcular~ ndan Yusuf ve Ali ve su naz~r~~ ve gayriler tayin ve ittisali
mümkünmüdür görtilüb künh ve hakikati ile arzoluna dinmekle memurlar mahalline varup geregi gibi ke~ f ve tedkik ve Nehri Sakaryan~n gadire ceryan~ n~~
tahkik ve Sapanca gölünün ~znikmid deryas~~ canibine varilup gadirin ~ znikmid
deryas~ na mesafesi yirmi iki bin zira oludu~unu ve yolunda da~~ve ta~~olma-
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Birinci Mahmud devrinde [1730 : 1754] bilhassa ~stanbulun iktisadi darald~~~~gözönüne al~ narak bu sefer Sakarya mevzuu bahs
olm~yarak yaln~ z Sapanca göliyle Izmit körfezinin birle~dirilmesi
dü~ünülmü~ dür. Buna muvaffak olundu~u takdirde Sapanca ile
etraf~ ndaki köy ve kazalardan ~ stanbula az masrafla çok mikdarda muhtelif zahire ile odun, kereste gelebilecekdi; yine ber mutad
ke~if yap~lm~~~fakat o taraflardaki âyan ve e~rafdan baz~lar~n~n
vaziyeti takdir edememeleri yüzünden bir netice has~ l olmam~~d~.
Bu hay~rl~~ i~ e yine on sekizinci as~ rde bir defa daha te~ ebbüs
edilmi~ di bu seferki hafriyat i~ inde birinci planda Sapanc~~gölü ile
Izmit körfezinin birle~ dirilmesi geliyordu, ~ayed gölün suyunun
Marmaraya ak~t~lmas~~mümkün olmazsa o zaman Sakarya nehrinin
Sapanc~~ gölü ile birle~dirilmesine te~ ebbüs edilecekdi. Her iki
hafriyat için rapor ve masraf defterleri istenmekte idi. Bu hususa
dair 1174 ~ evval (1759 haziran) tarihiyle divan taraf ~ndan Kocaeli
sanca~~~mutasarr~f~~Seyid Mustafa Pa~a ile Izmit, Sapanca ve Adapazar~~naiblerine (kad~~vekilleri) ve bu i~ i tahkik ve takibe memur
olan müba~irle Izmit yeniçeri zabiti ve Sabanc~~yeniçeri serdarma
hitaben yaz~ lan fermanda aynen ~ öyle denilmekdedir.
«Kocaili sanca~~~mutasrr~f~~Seyyid Mustafa Pa~a 42g-damet
maalihiye ve ~znikmid kad~s~ na ve Sapanca ve Adapazar~~naiblerine
ve dergah' muallam gediklülerinden deraliyyemden bu hususa muba~ir tayin olunan (ismi yok) ziyde mecdühu ve ~znikmid yeniçeri
zabiti ve Sapanc~~serdarma höküm.
Darülhilafetülaliyyemde asade ni~ini z~ lli zalili re'feti ~ahanem
olan âmmei ibadullahm zarureti ruzmerre ve havayici asliyelerinden olan ecnas~~zehairin ve odun ve kerestenin ekserisi iznikmid
yup basit ve müstevi oldu~unu ze.~~ ,51, re'yelayn mü~ahede ile cereyan~n~~tehvin
eylediklerinden gayri etraf~nda olan cibali ~ahikatm e~car~~ilâ ma~aallah d.6 kat' ve
nakli olunsa varestei nefad ve belki vüsati cevanib sebebi ile yevmen feyevmen
kesbi nema ile müzdad olaca~~~ve bina olunacak kadirgalar için Sapanca gölü
kurbinde tersane in~a olundukda miriye külli faide terettüp eyliyece~inden nazar
kat' ile zadü zahire kelek ve sallar ile gadire ve gadirden ~stanbula gelüp gerek
zehair ve gerek hatab vesair levaz~ m erhas baha ile bey'olunaca~~n~~ sureti mesaha ve hesab ile deri devlete arzetmi~ ler idi. Bu emni hin ve yesir o hilâlda
zuhur eden i~gali devlet hasabiyle vakti feraga talik ve tehir olunup ....) Vas~f
tarihi Bulak tab'~~c. 1 s. 104 ve Istanbul tab'~~c. 1 s. 162 11172 sene]
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas~~sene 3 s. 954
Hammer tarihi tercümesi c. 7 s. 165
Vasfi tarihi (Bulak tab'~) c. 1 s. 104
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-ve havalisinden Asitanei saadetime nakil ve füruht olunu gelüb
lakin ~znikmide dahi emakini baideden gelmek takribi ile gall
ve girank~ymet ile füruht olunmas~na illet olub ibadullaha tedariki levaz~mati yevmiyelerinde usret ve me~akkat hâletleri
bedidar oldu~una binaen h~sbü reha (bolluk ve vüsati mai~et) ile
~stanbul ahalisinin tedariki havayici asliyelerinde istihsali kemali
sühulet ve yesar içün Hüdavendigar~~esbak ammi zadem Sultan
Mahmud Han •‘).74 tabe serah zaman~nda Sapanc~~gölünün suyu iznikmid körfezine isale ve icra olundu~u surette Sapanc~~etraf~nda
bulunan karyeler ahalileri Sapanc~~gölü suyu ile bitarikussühule
ve az masraf ile kesret üzre zehayir ve odun ve Tersanei
Âmireme kereste nakline sühuleti ve medar~~ küllisi olur deyu
mevsukulkelim kimesnelerin mukaddem ihbar ve tahkiklerine
binâen o hinde husus~~mezburun ke~fi husus~~içün emri ~erif
sad~r olup irsal olunmu~du ; baz~~mevani ve illet sebebi ve ayan~~
vilayetin gecfehimleri ve ademi idrakleri sebebi ile tenfiz olmayup bu emri hasen ukdei te'hirde kalup ve elhaleti hazihi ibadullah~n mühtaç olduklar~~ecnas~~zehair vesair e~yay~~lazime makulesi
mintarafillâhi taalâ baz~~illet ve esbab z~mn~nda k~llet ve nedret üzre vürud eylemek hasebiyle l'.'" s~'r (narh) rayici terakkiyab~~itilâ ve
tedarik ve ihzar~nda ibadullaha usret ve me~akkat rünüma olmagla
bu misillü zehayir ve e~yan~n ve hususâ donanmay~~hümayunum kalyonlar~na laz~m gelen kerestelerin mecmuu kesret vefret üzre gelüp
erhas (ucuz) baha üzere bey'ü ~~ra sebebiyle ibadullah~n tahsili
laz~m refah ve rahatlar~~alay~~metalibi hidivanem olmaktan na~i
cümle ibadullaha nafi ve hay~rlu olmak üzre ~znikmide dahi etraf
ve cevanibinden levaz~mat~~mezburenin kesret üzere nakil ve celbinin teshili esbab~na te~ebbüs ve ~üru olunmak laz~m geldi~ine binaen mukaddema mahz~~hay~r olmak üzere ihbar olunan Sapanc~~gölü
suyunun ~znikmid körfezine cezb ve icras~na müceddeden murad~~
hümayunum taallük etmekle sahili bahre gelince mecra olacak mahallerini rü'yet ve mesaha ve ne mikdar masraf ile husule gelece~ini
ke~f ve tahmin eylemek üzere Derialiyyemde mütefennin ve bu keyfiyeti arif mimaran ve mühendisler ve su yolcular tedarik olunup
müba~iri mumaileyh ile tesyir olunmalariyle bir saat mukaddem iradei mülükânem oldu~u üzere J:--- mesih i [mecra] mezbur muayene ve
ke~! ve defter ve Derialiyyeme Ham olunmak ferman~m olma~~n mahsusan i~bu emri ~eritim ~sdar ve müba~iri mumaileyh ile irsal olunmu~tur. ~mdi vusulünde siz ki mirimiran ve kad~i mumaileyhimas~z,
derhal müba~iri mumaileyh maiyeti ile Sapanc~~gölü üzerine varup
ve müsin ve ihtiyar ayan~~vilayeti dahi ihzar idüp göli mezburun
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zuhar ve bülügu olan mahalle im'an~~ nazar ile bak~lup yaln~z
gölün suyunun isalesi müfid olmad~~~~zâhir oldu~u surette
Karadeniz taraf~ na cereyan eden Sakarya suyunun göli mezbure
kurbiyeti olma~la nehri mezburun suyu göle icra ve idhal olunmas~n~n imkan~~var m~d~ r? ve nehri mezbur ile gölün canibi kaç
zira'd~r? ve bn ve arz~~ve umk cihetinden hah. olunacak mecra
ne mikdar masraf ile husule gelür? ve beher zira~na kaçer akçe
iktiza eder? Bâdehu nehri mezbur göli mezbure mülâki ve munzam
olduktan sonra göli mezburdan ~ znikmid'de vaki lebi deryaya gelince mecra olacak mahal tal ve ârz ve umk cihetlerinden kaç
zira'a bali~~olur? ve takriben ne mikdar masraf ile husule gelmesi melhuzdur? bu taraftan gönderilenler ve sair ahaliden mevsukulkelim kimesneler ile alaveçhittaharri mükâleme ve miyzan~~
ak~l ile muvazene olunup bir dahi sual teveccüh etmiyecek veçhile
alelinfirad ba~ ka ba~ka ke~ f ve tahrir ve defteri imza olunup
derialiyyeme tesyir eyleyesiz.
Bu husus asitanei saadetim ahalisinin tahsili refah ve rahatlar~~
ve belki ol taraf ahalilerinin eziyet ve me~akkatten helaslar~~
içün bir sureti müstahseneye ifra~~olunmak aksay~~murad~~hümayunum iken bu emri ehemmi ibtal ve müdafaa hayaliyle m~kdar~~zerre
tehavün ve tekasülünüz ve hilâfi vaki tahrirat~n~z zahur eylemek
laz~ m gelür ise s~ rren ve alenen tekrar tecessüs ve telahhus olunup
siz ki mirimiran ve mevlanay~~mumaileyhümas~ z azliniz ile kanaat
olunmayup hakk~ n~zdan gelinece~ini muhakkak ve mukarrer bilüp ana göre rehavet ve hilaf ~ ndan tevakki ve ihtiraz ile husas~~
merkumun dilhahl hümayunum üzere s~hhat ve hakikat~~ mülredat
üzere ke~f ve tahrir ve bir saat mukaddem mahtum ve mümza
defterini deri devlet medar~ ma irsal ve tesyir idüp zinhar ve zinhar
serima hilaf~ ndan gayetülgaye ittika ve mücanebet eylemeniz bab~nda ferman~~ ali~amm sad~r olmu~tur. Fi. evas~t~~JI.g' L. sene 1172> [1].
Bundan ba~ ka ferman~n sonlar~ nda da ciddiyeti ve ehemmiyeti
sebebiyle i~ in olmaz taraf~ na gidilmemesi beyan edilen kanal~ n
ke~fi içün ~ stanbulda sadrazam kethüdas~~Suphi zade Abdullah
efendinin riyasetinde reisülküttab Abdullah Abdi efendi cebeci
ba~~~Mustafa a~a ve müderrislerden Giridi Ahmed efendi ile sair
erbab~~vukuftan mürekkep bir heyet de gönderilmi~ti. Bu heyetin
içinde bulunan Ahmet efendinin ayni zamanda mühendislikte de
mehareti vard~~[2].
[11 Mühimme defteri No. 161 s. 133-134
[2] Giritli müderris Ahmed efendinin en son memuriyeti Mekke monlaligl
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Ba~vekâlet ar~ivindeki tasniflerden A. Emini tasnifi aras~nda
kanal i~inin ke~fü tahminine memur olan müba~ir ve suyolcu
ustalar~n~n harcirahlar~n~~ havi bir defter oldu~u görülüyorsa da
vesikalar aras~ nda bulunamam~~t~r [1].
Bu defa faaliyete geçilerek hafriyata ba~lanm~~~ve bir miktar
yer kaz~ld~ktan sonra su c~kma~a ba~lay~p bu s~rada k~~~da gelmi~~
oldu~undan faaliyet muvakkaten tatil edilmi~ti; fakat araya yine
bir f~s~lt~~girip o taraflarda emlak ve alâkas~~olanlar~n veya di~er
bir tak~m engellerin zuhuriyle be~inci defa olarak kanal meselesi
terkedilmi~ti.
**
(1228 H. 1813 M.) senesinde Kocaeli ve Hüdavendigâr [Bursa
sancaklar~nda mutasarr~f olan vezir Hac~~Ahmed Aziz pa~a, kanal
i~ine yani Sakarya nehri ile Sapanc~~gölü ve bu göl ile Marmaran~n birle~tirilmesinin iktisaden olan ehemmiyetine nazar~~dikkati
celbederek Sakaryan~n menba~na veyahut Beypazar~~ taraflar~na
kadar tathiri ile bu nehre civar olan yerlerin her türlü mahsulât~n~n kolayca Marmaraya naklinin temini mümkün olabilece~ini
~stanbula arzetmi~~ve bu hususun tetkik], mesaha ve resimlerinin
yap~lmas~~için bir memur ile maiyetinde mühendis ve mimar gönderilmesini reca eylemi~ti. ~~te bu müracaat kanal i~ini yine canland~rm~~~ve derhal sab~k çavu~ba~~~Abdullah ~ffet bey memur
edilip maiyetine de mühendishane muallim muavinlerinden üçüncü
halife Ahmed ve dördüncü halife Mehmed efendilerle mimar muavinlerinden Seyit Mustafa tayin k~l~narak hemen gönderilmi~lerdir.
Bunlar~n memuriyetlerine dair Aziz pa~aya 1228 ramazan~~iptidas~~
tarihiyle gönderilen ferman'da aynen ~öyle deniyor:
«Kocaili ve Hüdavendigâr sancaklar~~ mutasarr~f~~vezirim elhâc
Aziz Ahmed pa~a iclâlehuya ve ricali devleti aliyyemden rikâb~~hümayunumda sabika çavu~~ba~~~olup bu defa taraf~~ saltanat~~seniyyemden âti hususa memur ve [müba~ir] tayin k~l~nan mir Abdullah
~ffet dame mecdühuye höküm.
Sakarya nehrinin Sapanc~~gölüne ve Sapanc~~gölünün ~znikmid
deryas~ na icras~na dair senki veziri mü~ariinileyhsin taraf~ndan
derbar~~saltanat~ ma tevarüd eden tahrirat~ n mefhumu malüm~~ilmi
âlem aray~~cihandârânem olup bu maddeye taraf~~devleti aliyyemyani kad~l~~~~olup 1190 da vefat etmi~tir. Vasf~~ tarihi ilmi mesalladaki meharetinden bahseder (bulak tabi C. ~~S. 104)
[1] Emin i efendi tasnifi ( ec;tineil Sultan Mustafa devri vesikalar~) No. 2928
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den birinin mahsus tayin k~l~nmas~~ve maiyyetine dahi fenninde
mahir iki neler mühendis ile mimar halifesi terfikiyle taraf ~na
varup bilmüzakere iktiza eden mahalleri mesaha ve resimlerinin
bu tarafa gönderilmesi hususuna iradei hümâyunum müteallik
oldu~undan mühendishanei âmiremde halifei safi Ahmed [1] ve
halifei rabi Mehmed ve hulefay~~mimarandan Seyit Mustafa r-",-13
ziyde kadürühüm'ün tayin k~l~nmalar~~atebei felekimertebei cihan
daraneme arzolundukta (manzurum olmu~ tur. Abdi bey müba~ir tayin olunup mühendisleri ve mimari beraber alup iptida Aziz pa~aya
varup mü~arünileyh ile müzakere ve karar verildikten sonra mesaha ve tahmin olunarak resmi ihraç ve ne vechile olaca~~~gere~i gibi etrafiyle beyan olunarak bu tarafa tahrir eylesünler, bâdehu
iktizas~~ ne ise öylece tanzimine bak~ lur) deyu hatt~~hümayun~~
~evketmakrun~~ padi~ahanem ~erefrizi sudur olmakla ~erelyaftei
sudur eden hatt~~hümayun~~ ~evketmakrunum mucibince amel
ve harekete ihtimam ve dikkat olunmak ferman~m olma~~n rikab~~
hümayunumdan emri ~eritim ~sdar ve miri mumaileyh ile irsal
olunmu~tur, ~ mdi zikrolunan mühendishane halifeleri ile mimar
halifesi mumaileyhim bu emri ehemme tayin olunan miri mumaileyh
maiyetine terfikan oltarafa irsal olunma~la bimennihi taalâ vusullerinde keyfiyet müzakere ve karar verildikten sonra mahalline
var~lup mesaha ve tahmin ve zir ve balüs~~temyiz ve terf~k olunarak resmi ihraç ve kaç zira tulen ve arzan ve umkan hafr ile icras~~
müyesser olaca~~~ve ne mikdar masarif e muhtaç olub ne kadar
amele istihdam eylemek laz~m gelece~i etrafiyle beyan olunarak
etrafile keyfiyeti derisaadetime tahrire ve resmini dahi irsale ve
badehu ne veçhile iradei seniyyem zuhur ider ise öylece amel ve
harekete ihtimam ve dikkat olunmak irade! ~ahanem muktazas~ndan idü~i malümun oldukta berveçhi me~ruh amel ve harekete
dikkat eyliyesin.
Ve sen ki miri mumaileyhsin, senin bilintihab bu emri ehemme
memur k~l~nmandan maksut meftur oldu~un kâragâh~~ ve rü~tü
ve reviyyet muktazas~~ üzere ibraz~~mesaii cemileye ihtimam ve
bezli meçhut eylemen kaziyesine mebni oldu~unu bilüp muktazay~~
iradei seniyyem üzere mühendis ve mimar halifeleri mumaileyhimi
bu taraftan bilistishab harehet ve do~ru mü~rünileyh taraf~na
varup keyfiyeti müzakere ve karar verilerek mahalline var~lup mesaha ve tahmin ve zirü balas~~ temyiz ve tefrik olunarak
[1] Bunlar~n vermi~~olduklar~~ mufassal ke~if raporunda Ahmed'in (hallet
sâlis) oldu~u görülmektedir.
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resmi ihrac ve kaç e.); zira ve arzen ve umkan hafr ile müyesser
olaca~~n~~ ve ne miktar masarife muhtaç olup ne miktar
amele istihdam eylemek laz~ m gelecegi etrafiyle beyan olunarak
keyfiyeti ve ihraç olunan resmini takdime ve badehu ne veçhile emir
ve iradei seniyyem sünuh ve sudur ider ise mucib ve muktazas~n~~
icraya ve senden memuli ~ahanem olan etvari dirayetmendaneyi
ibraz ve izhara dikkat ve hilaf~ nden mubaadet eylemen bab~nda.
fi evaili [Remazan] sene 28 [1]
Bu heyet gittikten sonra i~ in ehemmiyetine binaen üç ki~i az
görülerek bir k~s~ m mühendis ve usta daha gönderilmesine lüzum
has~ l olmu~~ve bunlara tersane kaptanlar~ ndan Mustafa hoca
kaptan, mimar hulefas~ ndan Ali R~za Bey [2] ve saireden mürekkeb
yedi ki~ilik bir fen heyeti daha ilave olunmu~tur.
Buna dair 1228 [Remazan] tarihli höküm sureti:
«Kocaili ve Hudavendigâr sancaklar~~mutasarr~ f~~ vezirim elhâc
Aziz Ahmed pa~a iclâlehuya ve ricali devleti aliyyemden rikâb~~
müstetab~mda sab~ ka bilfiil çavu~ba~~~olup taraf~~aliyyemden zikri
âti maddeye memur ve müba~ir tayin k~ l~ nan mir Abdullah Iffet
dame mecdühuye höküm.
Sakarya nehrinin Sapanc~~gölüne ve Sapanc~~ gölünün ~znikmid
deryas~na icras~ na dair senki veziri mü~arünileyhsin mukaddemce
taraf~ndan derbar~~ ~evketkarar~ ma tevarüd iden tahrirat~n manzur
ve malüm~~hümayunum olup olbabda ~erefrizi sudur eden hatt~~
hümayun~~ ~evketmakrunum ve ~erefyaftei sudur olan emri âli~an~m
muciplerince zikrolunan mahalleri mesaha ve tersim ve resmini
derisaadetime tesyir etmek üzere miri mumaileyh mahsus memur
tayin ve maiyetine dahi mühendishanei âmiremden halifei safi
Ahmed ve halifei rabi Mehmed ile hulafai mimarandan Seyit
Mustafa Ziyde kadrühüm terfik olunmu~lar isede bu emri ehemme
ihtimam ve dikkat lâz~ meden ve ilmi mimari ve lenni hendeseye
a~ina birkaç nefer üstad~n dahi bu hususa tayin k~l~nmalar~~ icab~~
maslahattan oldu~una binâen tersanei âmirem kaptanlar~ndan
Mustafa Hoca kaptan ve mimar hulefas~ndan Ali R~za Bey ve
Süleymaniye bölük ba~~s~~ suyolcu Abdünnebi ve dizdariye ustas~~
suyolcu Ahmed ve Mahmutpasa ustas~~Halil Ziyde kadrühüm ile
[I] M~lhimme defteri numara 234 Sahile 365
[2] Bu Ali R~za Bey, sonradan mühendishane hocal~g~nda bulunup Liva ve
Ferik oldu. Dar~~firay~~askeri', meclisi bahriye ve Anadolu ordusu reisliklerinde
bulundu. K~r~m harbinde ~ark cephesinde muvaffak olam~yarak rütbesi refedildi
ve sonra beylerbegi rütbesiyle mülkiye hizmetlerinde mutasarr~fl~ klarda bulundu.
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Hisar suyolcusu Vasil zimimnin dahi memur k~l~nmalar~~hususuna
iradei seniyyem taallük idüp bunlar~n cümlesi miri mumaileyh maiyetine terfikan ol tarafa irsal olunmalariyle mumaileyhimin ol tarafa
vürudlar~nda di~er sad~r olan emri ~erifim mucibince icras~~iradei
~ahaneme ve ifas~~laz~m kar~inasi ve reviyyete mubaderet eylemen
ferman~m olma~~n mahsusen i~bu emri ~erifim ~sdar ve çavu~ba~ii
sab~k miri mumaileyh ile irsal olunmu~tur.
~mdi berveçhi me~ruh amel ve harekete ve icray~~iradei ~ahaneme ihtimam ve dikkat eyliyesin ve senki miri mumaileyhsin
muktazay~~memuriyet ve laz~ mei dirayetin üzere bunlar~n cümlesini bu taraftan bilistishab hareket ve ol canibe varup di~er sad~r
olan emri ~erifim mucibince icray~~laz~m~~karagahf ve memuriyete
dikkat ve hilaf~nden mübaadet eylemen bab~nda. Fi evaili n sene
1228 [1]
Izmit ve Sapanc~~ taraf~na gönderilen ke~if heyeti ile icab
eden tetkikler yap~lm~~~ve bunlardan mühendis Ahmed ve Mehmed
efendiler ise Aziz pa~a taraf~ndan suyun menba~ndan ba~l~yarak
Sapanc~~gölü yan~na kadar Sakarya mecras~~ hakk~nda tetkikatta
bulunma~a memur edilmi~ler ve bu hususta mufassal bir rapor
vermi~lerdir; bunun üzerine kanal i~i Aziz pa~aya havale edilmi~~
kendisine bir hilat ile iltifati havi bir de ferman gönderilmi~tir
Kocaili ve Hudavendigar sancaklar~~mutasarr~f~~ vezirim elhac
Aziz Ahmed pa~a iclâlehuya hüküm
Senki veziri mü~arünileyhsin bundan akdem nehri Sakaryan~n
Sapanc~~gölü tarallar~na kadar keyfiyeti cereyan~n~~ve nehri mezburun tarafeyninde vaki cibal ve sahra ve kasabat ve kuradan
gerek tersanei amireme ve gerek asitanei saadetime ne veçhile
intifa has~l olaca~~n~~muayene ve tahkik ve keyfiyeti mahsulat ve
menafi ve mahzurat~~kemaliyle tashih ve tetkik olunaca~~n~~ tahrir
ve inha etmi~~oldu~una mebni bu defa mayetine tayin ve irsal
olunan mühendis Ahmed ve Mehmed Ziyde kadrühiima marifetiyle
nehri mezburun menba~ndan veyahud Beypazar~~ kazas~ndan Sapanel kazas~na gelince ber vefk~~dilhah tathir ve cereyan~na rab~ta
verilerek nizam verildi~i halde Ankara ve Aya~~ve Haymana ovas~ndan ve Eski~ehir etraf~ndan ve mürur eyledi~i kazalar civar~ndan
gerek zahiyre ve emtia ve gerek kereste ve e~yay~~ saire Sallar
ile ~znikmide kadar gelece~i ve i~bu suretin husulü dahi yüz elli bin
kuru~~masarifi tecavüz itmeyip her ne kadar masarif olur ise dahi
bir iki sene zarf~nda ~stanbula gelecek cedid kereste gümrü~ünEl] Mühimme defteri numara 234 s. 365
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den eda olunaca~~ndan ba~ka nice fevaidi kesireyi mucib bir eseri
cedid olaca~~~keyfiyat~~mühendisam mumaileyhiman~n memhuren
ita eyledikleri bend bend bir k~ta takrirleriyle bu hususa memuren
ol canibde olan ricali devleti aliyyemden çau~ba~ii sab~k mir Abdullah iffet dâme Mecdühunun Derisaadetime tevarüd eden tahrirat~nda ve :1--ki kuzat taraflar~ndan takdim olunan ilâmat ve mahzarlarda dere ve i~'ar olunmu~~olup evrak~~mezkare tahrirat~nla beraber
rikab~~z~lliyetmeab~~tacidaraneme arzu takdim olundukta "Manzurum olmu~tur. Bu, kaffei ibadullaha hay~rlu bir eserdir. ~n~aallahü
tealâ sühuletle husulpezir olur. Bu hususu müstakillen Aziz Pa~aya
ihale eyledim, ~imdiden lazimesin tedarik ve ihzar idüp vakti geldikte mütevekkilen alâllah th. bed'i eylesün. Mü~arMilleyhi taltif
içün zati hümayunuma mahsus olan kürklerimden bir erkân samur
gönderilmi~tir; mü~arünileyhin kendi imam~na teslim ve irsal olunsun. Müba~ir Abdullah Bey ve sairlerinin avdet itmelerini münasib
görür ise avdet ittirsün„ deyu hatt~~hümayun~~ ~evketmakrum
~ahanem ~erefrizi sudur olmagla ~erefyaftei sudur eden hatt~~
hümayum mehabetmakrun~~mülukânem mucibince amel ve harekete mübaderet itmen ferman~m olma~in hassatan i~bu emri ~eritim
~sdar ve [isim yeri aç~k] ile irsal olunmu~tur.
~mdi sen, l~ay~rhahan~~erkan~~saltanat~~seniyemden ve meham~~nas ve dirayet ile mevsuf vülât~~ ~zam~mdan olup ~imdiyedek memur oldu~un hidemat~~devleti aliyyemin [1] evamiri padi~ahanemle
muhavveli uhdei ehliyetin k~l~nan meham~~vacibülihtimam~n ber
yetki meram tediye ve tesviyesine ciddi tam iderek din ve devleti
aliyyeme lay~k ve havat~rhahl h~diyvaneme mutab~k e vza~~pesendide
ibraz~nda vaki olan sa'yü gayretin nezdi mekar~m vefdi ~ehin~ahanemde mabemu malum~~ilim~~âlem aray~~mülakânem olup bundan
böyle dahi senden herhalde hidemat~~mebrure ve asari me~kare
zuharu me'mul ve muntazar~~cihandaranem olmaktan na~i mücerret
seni talt~f z~mn~nda zat~~~ahaneme mahsus olan kürklerden inayet
ve ihsan~m olan erkân samuru [bir kelime okunamad~] tazim ve ibcal
ile telâkki ve istikbal ve dü~' hamiyetpu~ma iksa birle daavat~~
hayriyyei mülakaneme i~tigal ve muvazabat ve i~bu maslahat~~hayriyye müstakillen uhdei ehliyetine ihale olunmu~~olub mecbul ve
[1] Aziz Ahmed Pa~a, Karaçelebi zade Abdülaziz Efendi ahfad~ndand~r, kalemden yeti~mi~~hacegt~n rütbesiyle muhtelif hizmetlerde bulunmu~, cebehane
naz~r~~iken (1226 zilhicce 1811 kanunusani) de vezirlikle Trabzon valisi ve sonra
Hüdavendigar ve Izmit mutasarr~f~~olmu~tur. 1229 muharremi iptidalarmda vefat
etmi~tir. Bursada ceddi Abdülaziz Efendi yan~nda metfundur.
Belleten C. IV F. 2
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mef tur oldu~un hay~rhahi ve gayret ve memuriyeti') muktezas~~üzere ~imdiden icap eden levaz~ mat~~ istihzar ve tehiyye bine vakti
geldikte n~ütevekkilen alâllah bed'ü müba~eret ve baavni bari
vakti kalilde tanzim ve hitamiyle bu babta dahi bir eseri cemil ve
ibadullaha menfaati cedide ibrazile [okunamad~] havasu avamda
hay~ r ile yad olunma~a ve çavu~ba~i sab~ k miri mumaileyh ile sair
memurlar~n avdet idüp itmemeleri senin reyine ihale olunmu~~oldu~undan avdetlerini münasip gördü~ün halde muktezay~~istiklalin
üzere deri saadetime iade ve ircalar~na mübaderet eylemen iradei
~ahanem muktezas~ ndan idü~i ve mühendisi mumaileyhiman~ n
takdim eyledikleri bir k~t'a memhur takrirleri divan~~hümayun kalemine kaydettirilmi~~oldu~u malumun oldukta ber vechi me~ruh
amel ve harekete ve senden me'mul ve ~imdiyedek me~hud olan
etvar~~ akilâne ve harekat~~ müstekimaneyi bundan böyle dahi ibraz
ve ~zhar ile hakk~nda derkâr ve ânen feânen tezayüdi bedidar
olan mahasini teveccühat~~ ~ahanemi te'yid ve tasdika bezli ciddü
meknet eylemen bab~nda.
Evas~t~~z [zilhicce] sene 28 [1]
Bu son hafriyat i~i hakk~nda ~ani zade (Ke~fi nehri Sakarya)
ba~lgiyle yazd~~~~bend'de ~öyle diyor:
" Sakarya irma~~ n~ n yine ismi mezkar ile me~hur gölden [2]
deryaya ilhak ve icra olunmas~~kabil ve bu takdirde nehri mezbur
cari ve salik oldu~u hayali ve enhadan sahili deryaya cüz'i masraf
ve edna zahmetle hatab ve zehair tenzili ve hususa Tersanei amireye dair kereste ve sair e~ya sevk ve nakli hususlar~nda ve cihat~~
uhrada her vechile sühulet has~l olaca~~~elsinei nasda ötedenberi
mütevater ve cari olub ancak ezminei salifede bu hususa birkaç
defa iradei seniyye taalluk etmi~ken herbirinde bir özür ve illete
veyahud müeddii mazarrat olur bir hafi hikmete mebni terk ve
ta'vik olundu~u malum~~hazreti cihq,ndari ve bu ~güne mükemmel
mühimmat~~ devlet ve müsehhili hidemat~~raiyyet olur maslahatlar...
Ber ke~fü tahkik ve etrafiyle mülahaza ve isti~are ve tefekkür
ve mütalea birle muktezayi ~ehrü dehre her eiheti k~yas ve
tatbik olunarak hülâsai maslahat ve neticei mülâhaza ve me~veret
maruz~~payei serin i saltanat k~l~narak... hala Hüdavendigar sanca~~~
mutasarr~f~~Ahmed Aziz Pa~a ve ~znikmid taraf~ nda kerestei tersane
mühimmat~na memur kethüday~~sadr~~esbak Moral~~Osman Efendi
ve sab~ka çavu~ba~~~Abdi [Abdullah ~ffet] Bey ve maiyetlerinde
birkaç mühendisler ke~fü tahkika memur olarak valii mü~arünMühimme defteri numara 235 s 17 (sene 1228)
[2] Sânizade Sapanca gölüne Sakarya gölü diyor
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ileyh taraf~na evas~ t~~ ramazanda ba emri âli mumaileyhima ve
merkumün irsal olundular. Mü~arünileyh dahi mumaileyhimayi
ve mühendisleri ve bu makule umur ve vukufu maznun olan baz~~
kimseleri istishabla nehri mezkür havalisini ke~ tü güzar ve ikt~ za
eden mahallerinin arz ve umkunu ve içindeki kayalar ve tabii
sedler ve s~~~yerleri rü'yet ve istibsar badehu Sakarya gölünün
alt yan~ nda gadiri mezburdan bahre kadar yar~lup aç~ lacak mahalli
dahi alt~~ hendesiyye ve rüesa ve amele ile mesaha va tashih
ederek tariki eshelini tahmin bine pezirây~~ karar eyledikten
sonra erbab~~fünun mü~ar ve mumaileyhim vechi imkân ve sühuletini tarif ve ihbar eyledikleri valii mü~arünileyh taraf~ ndan
ba takrir maruz~~derbar~~devlet karar k~l~nd~. Ancak zat~n' aciziye
göre bir ba~ ka cihet mahzur ve mütaleas~ na mebni kelevvel
mesktitünanh kald~ „ [1]
~anizade, mühimme defterlerinde ismi görülmiyen kanal i ~ine
memur olan heyet aras~nda esbak sad~razam kethüdas~~Moral~~
Osman Efendinin de bulundu~unu haber vermektedir. Osman
Efendi o tarihte kereste gümrü~ü naz~r~~idi.
Yukar~ da Ahmed Aziz Pa~aya hitaben yaz~lan ferman suretlerinde görüldü~ü üzere padi~ah~n pek ziyade takdir etti~i bu kanal
i~ inin bu defa da geri kalmas~~hakikaten gariptir. ~ânizade de
(bir ba~ ka ciheti mahzur ve mutaleas~ na mebni kelevvel meskütu
anh kald~ ) diye bir cümle ile meseleyi mübhem geçiyor. Yaln~ z
~uras~~ muhakkak ki bu kanal i~ ini bu son defa meydana atan
Aziz Pa~a idi. Bütün ke~ifler de onun himmetiyle yap~ld~. Kendisine
son emir de verildi, fakat bu ferman~n gönderilmesinden yirmi
gün sonra Aziz Pa~a vefat etti ve i~te bu vefat dolay~siyle araya
giren veya serdedilen mütalealar üzerine hafriyata ba~lanmad~.
Sakaryay~~menba'dan, Sapanca civar~ na kadar tetkik eden
iki Türk mühendisinin vermi~~oldu~u ke~if raporu aynen ~öyledir [2]
Sakaryay~~ Sapanc~~göliyle ve bu gölü izmit körfeziyle birle~dirmek
için ke~if ve tahmine memur edilen mühendislerin rapor~~

Ber muktezây~~ memuriyeti çakerleri nehri Sakarya Sapanc~~
gölüne ve Sapanc~~ gölü ~znikmid deryas~ na cereyan etmek ve
cereyan~~vukuunda gerek Tersanei Amireye kereste nakli ve
gerek Asitanei aliyyenin hatab ve kömür ve zehair ve me'külâti
~ttnizade tarihi e, 2. s 202
Mühimme defteri numara 235 s 18
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sairesine medar olur .:.)q•-• halt~ n esbab~ na mütedair hususat~ n teftis
ve tefehhusu ve ke~if ve muayenesi için hâlâ maiyeti mü~irânelerinde oldu~umuz Kocaili ve hüdavendigâr sancaklar~nda saye
endaz~~devletü iclâl olan devletlü inayetlü veliyyünniam lhac Aziz
Ahmed Pa~ a Efendimiz Hazretleri nehri sakarya menba~ndan Sapanel kazas~ na kadar ne vechile cereyan eder ve etraf ~nda olan
kurâ ve kazalar~ nda husule gelen zehâir ve emteai saireleri ve
ciballerinde has~ l olan e~carlar~~ve Sakaryaya cereyan ve munsab
olan enhar~ n keyfiyetleri ne vechile idügi re'yelayn mü~ahede
olunmak içün bu kullar~n~~ memur buyurmalariyle nehri mezburun
menba~~olan Sivrihisar kazas~ na tabi Kumarc~adas~~ dimekle maruf
karyeye vüsul kullar~~ müyesser olub anda bir gece beytütet
ile kemali derece dikkat ve taharri ve ke~if ve muayene olundukta nehri mezburun karyei merkume kurbünde iki menba~~
olup birisi karyeye muttas~ l ve di~eri k~ble taraf~nda iki saat mesafeden neb' ile üç göz de~irmen tedvir ederek adayi mezküru
muhat olan ~rma~a dökülüp i~bu ~rma~~ n cirmi tulen alt~~ saat ve
arzan iki saat miktar~~ büsbütün kam~~l~ k ve batakl~ k bir cesim
orman oglmala derununa vüsul adimülimkân idügi.
~~bu zikrolunan azma~~n aya~~~olan Çand~ r köprüsü Sivrihisar~n
~ark~~cenubi taraf~nda alt~~ saat mesafede vaki olup i~bu köprü
taht~ ndan cereyan eden nehri Sakarya yaz esnas~nda kalil ve
medars~ z olub a~ac kald~rma~a mutehammil olsa dahi etraf ~nda
Emirda~~ ndan gayri bir cebel olmayup çöl manendi sahralar ve
nihayetsiz ovalar olup i~ bu ovalar haymanaya müntehi oldu~u.
Mahalli mezburdan Barç~ n kazas~~yani Emirda~~~dernekle maruf
olan da~lar on saat mesafede vaki olub cibali mezburda kebir
çam ve ç~ra e~car~~kesret üzere olup ve çamlar' safi ç~ra olmakla
metin kerestesi vard~ r kat'olunup Çand~ r köprüsüne naklolunsa
evvel bahar esnas~ nda üçer, be~ er biribirine rabt ile suya ilka
olundu~u halde Beypazar~~ kazas~ na kadar gelmek mümkün olur;
andan a~a~~~gelmesi hususi zirde zikrü beyan olunaca~~.
Nehri Sakarya Çand~ r köprüsünden mürür ile ~ark canibine
cereyan idüp bir taraf~~Günyüzü kazas~~ ve kar~~~taraf~~ Haymana
ovas~~ ve Bac~~ [Polatl~~ köylerinden] kazas~~ ve 2V,. kazas~ndan
geçip Beypazar~~ kazas~ na gelince tarafeyni çöl ova olub buralarda
yörük ve kürd a~ iretleri sakin olurlar.
Nehri mezbur, Beypazar~~ile Sivrihisar kazas~~mabeynine vüsulünde sahradan halâs ile da~lar aras~ na dahil olmag~ n Sivrihisara sekiz saat mesafede Kulo~lu adas~ na karib mahalde bir yuca
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ta~dan cibal mabeyni olan bo~az aras~ndan mürur etmekle cibali
mezküreden kesreti bâran va saika isabetiyle kebir ta~lar nehri mezbur derununa sukut idüp nehri mezburun cereyan~na halel gelüp
kendüyü ta~tan ta~a çarparak bo~az~~rnezburu ubur etmekle mârezzikir Çand~r köprüsü nam mahalden nehri mezbure ilka olunan
a~açlar~~ i~bu mahalden geçirmek begayet asir idügi.
~~bu vechile nehri Sakarya ~ark taraf~ndan bu mahallere gelince kâh y~ld~za ve kâh bat~~canibine cereyan ederken teveccühü
bütün bütün bat~~canibine meyledüb âsi mihaliç ile Nallühan kazalar~n~~tefrik ve Kulo~lu adas~ndan a~a~~~üç saat mesafede Kütahya suyu dahi bu arada Sakaryaya dökülüp ve kezalik adayi
mezkf~rdan be~~saat mesafede Aya~~semtinden gelen kirmir suyu
dahi gelib Sakaryaya imdad etmeleriyle nehreyni mezküreyn cesim
sular oldu~undan Sakarya nehrine kuvvet ve vüsat gelmekle
bundan böyle sal kald~ rma~a iktidar kesbeyledi~i.
Kütahya suyu ki Porsuk suyu demekle me~hur olup nehri
mezbur her ne kadar cesim ise de Kütahyadan mürurundan sonra
geldi~i mahallerde yuca da~~olmay~p sahralardan ve bi faide da~lardan mürur ve Eski~ehirden geçip ovalardan gün do~rusuna do~ru
kati vâfir yerleri beyhnde y~lan kavi tabiriyle ke~tügüzr idüp
bilâ faide nehri Sakaryaya döküle geldi~i.
Ve kezalik kirmir suyu dahi Aya~~taraf~ndan gelüp sal kald~rma~a iktidar~~olsa dahi etraf~nda kereste kat'olunacak cibal olmad~~~.
I~bu Nallihan kazas~~ ile Beypazar~~kazas~~mabeyninde vaki
Alada~~suyu ki bir büyücek nehir olub tashihi bendegânemize göre
nehri mezburun memba~~ Bolu da~lar~ndan teraküm idüp Alada~dan ve Karaköyden ve Korpazar~ndan Çay~rköyü nam mahalde
Sakaryaya kar~~~r. Nehri mezburun tarafeyni cesim da~lar ve da~lar~nda bi nihaye hesaba gelmez kebir çamlar mevcud olub bu âne
gelince yollar~n~n sarpl~~~~hasebiyle derununa araba girmedi~inden
baka girmemi~~e~car ile malâmal kendu hali üzere kalm~~~da~lar
olup marezzikr Alada~~suyunun sal kald~rma~a iktidar~~var m~d~r
yok mudur deyu tefahhus olundukta evvl bahar esnas~nda cfi~a
gelüp Sakarya manendi bir nehri azim oldu~u ifade ve beyan
eylemi~lerdir. ~~bu cibalin Tersanei Âmireye külli faydas~~olaca~~~
ve nehri mezbur ile Sakarya nehrine kereste gelece~i derkârd~r;
lakin mevanii zirde "Asimihaliç kazas~~maddesinde tafsil ve beyan
olunaca ~~.
~~bu mahallin pi~gâh~ nda olan Asimihaliç kazas~nda nehri Sakaryaya iki saat mesafede vaki koyuno~lu ve Çukurören ve Sazak
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karyeleri mabeyinlerinde olan da~larda on saat tülünde ve iki üç
saat mikdar~~ arz~nda kat~~vafir çam a~açlar~~olub ekserisinin
kal~nl~~~~n~s~f zira'dan JJk~~ atvl ve bir zira'a karib balâkad a~açlar
mü~ahede olunmu~tur. Bu çamlar~n dahi ekserisi ç~ra çam~~olup
etraf kazalar ahalisi katedüp ç~ras~n ahz ve gövdesini tomruk edüp
kuralarma naklederler ve e~car~~ sagiresinden kereste ve kiri~~
misillü a~açlar kat'eyledikleri me~hud~~bendeganemiz olmu~tur.
Cibaii mezbure e~er birkaç sene baltadan hali olsa kati vâfir
a~aç tedariki mümkün olup ve sühulet ile Sakarya nehrine naklinde usret olm~yaca~~.
Lakin kazai mezkür ile Karahisar~~Nallu kazas~~mabeyinlerinde
Ball~m geçidi ve sy.r nam mahallerde vaki bo~azlar~n tarafeyni
azim senkistan ve kum ile hacer mahlüt yüce da~lar olup kesreti
baran ve ~itadan ta~lar mün~ak olarak cereyan ile sel ile nehri
Sakaryaya sak~t oldu~u ecilden nehri Sakaryan~ n hilmiyet ile
cereyan~n~~begayet ~iddete tahvil eyleyüp mecnun misali ta~tan
ta~a çarparak begayet rab~tas~z cereyan etmekle bu halde kal~r
ise nehri mezburdan kereste ve a~aç nakli mutasavver olmayup
adimülimkan oldu~u ve e~er bu zikrolunan mazarrât i~bu mahalden
refi bilge tathir olmamak laz~ m gelir ise olvakit nehri Sakarya
Rumelide vaki Filibeden Edirneye cereyan eden nehri Meriç
misillü külli faideyi mucib bir nehir olup gerek kereste ve gerek
haline münasip zehair sallar~~biinayetillahitaalâ Geyve köprüsüne
kadar su ile akup gelece~i.
Ve yine nehri Sakarya i~bu bo~azdan halas oldukta cereyan], mutedil olup Eski~ehir kazas~nda vaki Kireçlik nam kariyeye duhulünde
~ehri mezbure tabi Laçin da~lar~~demekle me~hur da~lardan hala
dolapl~k ve sair enva~~ kebir ve sagir kereste kat'olunup Sakaryaya
ilka ile yirmi saat miktar~~mesafe mahallere elan nakl edegeldiklerinden maada i~bu Laçin da~~nda kebir kereste oldu~u me~hur
olup lakin sa'bülmürur ve sarp da~lar olup araba yolu olmad~~~ndan elhaletihazihi kendü hali üzere kalm~~t~r. E~er münasib olan
mahallerden araba yolu kü~at ve tanzim olunsa Sakarya nehrine
kül!! kereste tenzil olunmak mümkün olaca~~.
~~bu mahalden be~~saat mesafede vaki Mihal kazas~nda
Jk< kariyesinde nehri mezbur derununda bir ta~~olup nehrin
cereyan~n~~tahvil eylemi~tir, lakin mazarrat~~ehven tarikle de!
olunur.
Karahisar~~Nallfi kazas~ndan Sö~üt kazas~nda vaki Karaören
kariyesine gelince on yedi, on sekiz saat miktar~~mahal olup
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bu mesafede nehri Sakaryan~n tarafeyni saatte bir karye ve
mezraalar olmagla ehalisi nehri mezbure mahsus kebir dolaplar
in~asiyie bahçelerine su ç~ kar~p saky ederler. Mahsulâtlar~~ küllI
ipek ve engür ve pembe [pamuk] ve Mudurnu peyniri ve pekmez
ve sair meyva olup etraf kazalara i~bu mahalden ne~rolunur. Ve
e~er bu emri cesimin hüsnü hitam~~ müyesser ve mukadder olur
ise mahalli mezkürdan sal ile iznikmid'e zehiri mütenevvia gelece~i derkard~r.
Nallfihan, Sakarya nehri sahilinde Sar~ yar nam mahalle üç
saat karip bir kasaba olup etraf~ nda da~lar kat~~ vatirdir. Ebniye
için kereste ve tahta kat' olunagelmekle i~bu kereste ve tahtalar
kasabai mezburede begayet ehven baha ile beyü ~ira olunageldi~i ve Nalki deresi nam su i~bu kasabay~~geçip bâdehu
Sakarya nehrine munzam olup nehri Sakarya buradan geçip
Karahisar kazas~na ve andan Eski~ehir kazas~na ve andan Mihal
kazas~ na ve andan Karaca~ehir kazas~na u~ray~p Sö~üt kazas~nda
vaki Karaören kariyesine gelince garp taraf~na cereyan eyledi~i.
~~ bu Ören karyesi kurbuüde yetmi~~zira, irtifa~nda yekpare
ta~tan bir azim da~~olup i~bu ta~tan olan cebeli azim kudreti
rabbani ile iki ~ak ve oluk gibi olup bu keyfiyet Sakarya nehrine
bir mecray~~ garibe k~ l~nmas~~mahza Cenab~~Rabbülizzetin bir nevi
inayeti olmu~~olup e~er bu mecra olmasa idi Haymana ovas~~ ve
dahi nice sahra ve emakin derya olmak laz~m gelece~i bii~tibah
idügi ve i~bu mün~ak olan mahal n~s~f saatten mütecaviz bir bo~az
olup derunundan müruru ubur edenler beherhal birkaç defa
suya girip ç~kma~a muhtaç oldu~undan içinden mürur olunmak
mümkün olmad~~~~ihbar olunma~la kariyei mezbure ihtiyarlar~ndan sual ve tefehhus olundukta mukaddem zaman ile kay~k ve
kereste geçirdiklerini ve su, kendi hali üzere cereyan eyledi~ini
ifade ve beyan eylediklerine binaen mahalli mezbur bir alâ iskele
olaca~~.
~~bu Karaören kariyesi Sö~üt kasabas~na iki saat mesafede
olup kasabai mezbureden Bozöyük be~~saat ve Bozöyükten Domaniç ete~inde vaki Dodurga kariyesi dört saat olma~la i~bu Dodurga
kariyesinin bir taraf~~Ye~ilda~~ve bir taraf~~Domaniç da~~~ve bir
taraf~~ Ahu da~~~etekleri olma~la cibali mezkfirede enva~~ e~car
hadden birun ve kiyastan efzun oldu~u hüveydad~r. Domaniç
da~~n~n canibi garbisi olan ~negöl ovas~~ taraf~~ gayet sarp oldu~undan a~aç kat' olunsa nakli pek mü~kül oldu~u hasebiyle bu âne
kadar cibali mezküreden Tersanei Âmire için bir a~aç kat'olun-
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may~p hali üzere durma~la bu defa Sakarya vas~tasiyle cibali
mezkürenin canibi ~arkisine destres olmak ve a~aç kat' olundu~u
vakit kolayl~ k ile Dodurgaya inmek ve Dodurgadan Karaören
kariyesine naklolunmakta gayet sühulet olup bu takdirce Tersanei Âmireye külli nefi olaca~~.
Ahu da~~ ndan Gemlik Tershanesine kereste ke~an arabalar
elhaleti hazihi Ahu da~~n~n ortas~nda vaki Pazarc~ k kasabas~ndan
eyyam~~sayfda Tersanei mezkf~ reye on alt~~ on yedi günde bir
sefer idüp yollar~~dahi sarp ve ini~~ve yoku~~olup eyyam~~ ~itada
yirmi, otuz günde bir sefer eder isede gayet çamur oldu~undan
camuslar~n ve karas~~~ rlarm ekserisi telef ve helâk olmakta olup
bu surette kasabai mezkfireden Karaören karyesi âsan tarikle
yedi saat mesafe oldu~undan on alt~~günde üç, dört sefer etmek
ve hayvanat dahi telef ve izaatten variste olup ve yollar dahi
sö~üt kasabas~~üzerinden daima ini~~a~a~~~oldu~u ve baz~~mahallerde fena yol var ise de ehven tarikle temizlenmek mümkün
olaca~~~ve Ye~ilda~~dahi ~nönü ile Kütahya ve Dodurga mabeyinlerinde kesreti e~ car ile memlü bir cebel olup kereste kat'olundu~u vakit kezalik Sö~üt yolundan Karaören kariyesine nakilde
taap çekilmemek mukarrer idügi; i~bu üç adet cibale Sakarya
vas~tasiyle malik olundu~u halde ila ma~ aallahüteala bir dahi
,41;1 ezharüTersanei Âmire a~aç için zaruret görmiyece~i
olaca~~.
mine~~ems zâhir ve a~kiâr olup nen külli has~l
Nehri Sakarya Karaören bo~az~ ndan halâs oldu~u mahalde
Kutl~~~karyesi mevcut olma~la bo~az~~mezburdan ifraz olunursa i~bu karye dahi Sö~üt kasabas~na bir iskele olmak mümkün
olmakla karyei mezbureden Sö~üt kasabas~~ üç saat mesafe olup
n~s~ f menzilinde bir miktar sarp mahalli derkâr ise de tanzimi
imkânda oldu~u.
Nehri mezkür i~bu Kutl~~~karyesi taht~nda bir bo~azdan dahi
mürur idüp anda Vezirhan~~canibine dogru cereyan ve yine Karayel taraf~na meyledüp Vezirhan~ ndan bir buçuk saat mesafede
vaki bir dar bo~azdan dahi mürur etmekle bu mahalde Dodurganeb'eden Karasu Sakaryaya kar~~up andan Lefke osmaneli
dan
kasaba s~na do~ru y~ ld~ za meylederek cereyan eyledi~i.
Yeni~ ehir suyu ki gök demekle maruf bir cesim su olup eyyam~~
~itade Sakarya manendi bir nehri kebir olina~la as~ l menba~~ ~ne göl
ovas~ ndan derelerden müçtemi ve has~l olup Yeni~ehir ovas~ndan
cereyan ederek Lefkeye dört buçuk saat mesafede da~lar aras~ na
girüp andan Lefke ile Yeni~ehir mabeyninde be~~zira, miktar~~
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bir yüce ta~tan a~a~~~uçmakla sal ve kereste gelmek adimülimkân
olup i~bu gök su Lefke taht~nda Sakaryaya munzam oldu~u.
Nehri Sakarya Lefke kazas~ ndan mürur idüp bir taraf ~~Geyve
ve bir taraf~~Akhisar kazas~ na dahil oldukta Geyve köprüsüne kadar
iki taraf~~ova olup cereyan~~temiz ve ~ark~~ ~imall taraf~na meylidüp Sapanc~~ve ,:lt—~~~ ~saf~~ kazas~n~~ arzu eyleyüp i~ bu cereyan ile
Geyve köprüsüne geldikte köprii mezkflru muhaf ~z zanniyle
hedmine bais ve bâdi olan Sakaryan~n derununa ta~~ilka itmekli~e
memur olan kura ahalileri beher sene köprünün üst yan~na külli
ta~~endahte idüp köprünün mecras~na halel ve suyun hareketi
tabiiyesini muhtel ve mü~ evve~~etmeleriyle köprii mezkarun bir
miktar~~ hedm ve a~a~~~taraf~~sengistan olup tathir olunmad~kça
ça~l~yan~ ndan sal ve kereste geçmek pek emri asir olup i~bu
köprüden Sapanc~~ gölüne var~ nca sekiz, dokuz mahalde dahi tathir
olunacak mahaller olma~la cümlesinin tathiri himmet ile âsan
olaca~~.
E~er i~bu köprü ile Sapanc~~mabeyni bir güzelce tathir olunur
ise ~znikmit deryas~ ndan Geyve köprüsüne kadar sirke kay~klar~~
ve peerme misillfl alt~~ yass~~ kay~klar yedek ile ç~kmak mümkün
karyesine kadar be~~saat miktar~~
olaca~~. ~~bu köprüden
tarafeyni azim cibal ve bir büyük bo~az olup A~açdenizi mülhakat~ndan olma~la hatap ve ufak kereste ve bazan çam ve gürgen
a~ac~~ ve k~z~la~aç lâyuad velâyuhsa olup i~bu da~lar~ n nihayeti
Güh~ elbürze kadar böyle ormanistand~r deyu tevatür ederler.
m~~
~~ bu veçhile nehri Sakarya menba~ ndan veyahut Beypazar~~
kazas~ndan Sapanc~~ gölüne gelince ber vefk~~dilhah tathir ve cereyan~na rab~ta verilerek nizam verildi~i halde Ankara, ve Aya~~ve
Haymana ovas~ndan ve Eski~ehir etraf~ ndan ve mürur eyledi~i
kazalar civar~ ndan gerek zehir ve gerek emtea ve gerek kereste
sallariyle ~znikmid'e kadar gelece~i a~ikâr olup ve masarif hususu
gerek yollara ve gerek tathirine ve gerek kebir ta~lar~n kal'ine
bart~t~~ siyahdan maada berveçhi tahmin yüz elli bin kuru~u tecavüz etmiyece~i ve her ne kadar masarif olunursa dahi bir iki
sene zarf~ nda ~ stanbula gelen cedit kereste gümrü~ünden eda
olunaca~~~ve nice fevaidi kesireyi mucib bir asari cedide olaca~~~
bâhir ve hüveyda idü~i muhat~~ilmi âlileri buyuruldukta.
Bende
Esseyyid Mehmed
halifei rabii mühendishanei hümayun
haUl

Bende
Esseyyid Ahmed
halifei salisi mühendishanei hümayum
halâ
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Bundan sonra faaliyete geçilmedi~i anla~~l~yor. Bu i~in müte~ebbisi Kocaeli ve Hüdavendigâr sancaklar~~mutasarr~f~~Aziz Ahmed
Pa~a 1229 muharreminin alt~s~nda yani bu raporun divana takdiminden takriben yirmi gün sonra vefat etmi~~ve Kanal ve Sakaryadan istifade i~i de yüz üstü b~ rak~lm~~t~r.
Baz~~i~aretlere göre bu ke~fe ait bir resmin de mevcut oldu~u
anla~~l~yor ise de ~imdilik elde edilememi~tir.
Kanal'a dair olan vesikalar~n fotograflariyle Sakarya'n~n mecras~n~~gösteren bir harita makalenin sonundad~r.
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