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Osmanlı 
şehirlerinin 
vakıf suları

S A İ D  Ö Z T Ü R K
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SMANLI Devleti’nde 
şehirlerin îmârı ve halkın 
temel ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında vakı arın 
önemli rolü olmuştur. 

Vakıf müessesesi, zamanla büyük bir 
gelişme göstermiş ve smanlı asırların-
da en mütekâmil dönemini yaşamıştır. 
Klasik smanlı asırlarında bayındırlık, 
sağlık ve eğitim hizmetlerinin îfâsı 
için devlet bütçesinden bir pay ayrıl-
mamış, ekseriyet îtibâriyle hizmetler 
vakı ar tarafından nanse edilmiştir. 

oplumun bütün katmanlarında vakıf 
anlayışı yaygın bir şekilde kabul gör-
müş, en alt gelir grupları bile Allâh’ın 
rızâsını kazanmak için kamu yararına 
bir tahsîsatta bulunmak lüzûmunu his-
setmişlerdir.  smanlı kamu otoritesi-
nin tam desteğini alan bu yaygın kabul, 
halkın refâhının artırılması gibi temel 
bir politikanın gerçekleşmesine hizmet 
etmiştir. 

oplumun aslî ihtiyaçları içinde 
suyun temîni hayâtî bir öneme sâhiptir. 
Bu sebeple su temîni meselesi,vakıf 
kurumunun üzerinde durduğu baş-
lıca konulardan biri olmuştur. Zîra, 

mer ilmi fendi’nin t a u l la    
k ı vka  İstanbul , s.  adlı 

eserinde, Vakfın efdalı nâsın kendüye 
eşedd i ihtiyaç ile muhtaç olduğu bir 
şeyi vakfetmektir.  diyor. İstanbul’da 
insanların en zarûrî ihtiyaçlarından biri, 
yüzyıllar boyu değişmeyen su ihtiyâcı-
nın karşılanması idi. smanlı pâyitahtı 
İstanbul’un su ihtiyâcının temîni ise 
vakı arın belli başlı hizmet  alanların-
dan biri olmuştur. yle ki İstanbul’un 
fethinden îtibâren yüzyıllar boyun-
ca şehrin her tarafına çok sayıda su 
yolları inşâ edilmiştir. Bunların bâzıları 
kilometrelerce uzaktan suları geti-
ren, yapımı masra ı ve uzun süren su 
kemeri ve diğer su yapılarını ve büyük 
şebekeleri ihtivâ eden su sistemleridir. 
Bunların yanında nisbeten kısa isâleli 
memba suları da vakıf suları olarak inşâ  
edilmiştir. Bu isâle hatları dışında deği-
şik yerlere çeşmeler yapılmış ve kuyular 
açılmıştır. İstanbul Vakı ar Başmüdür-
lüğü’nde bulunan İstanbul Sularının 

ârî lduğu Vakıf eşme ve Sebillerle, 
âmi, ekke, Mescit, Mektep, Medrese, 

İmâret, Kışla, Kuyu ve ulumbaların 
Defteri nde İstanbul şehir sınırları 

içinde  adet vakıf çeşmenin tam 
listesi, yerleri, debileri ve vakfedenlerin 
isimleri yazılmıştır.1 Defterin tanzim 
şekli şöyledir: Sıra no, semti, mahalle-
si, sokağı, nevi, vakfı, durumu, suyun 
cinsi, parmak, masura, lüle.

Başta smanlı sultanları olmak 
üzere smanlı bürokratları, İstanbul’un 
su meselesi ile bizâtihi ilgilenmişlerdir. 

ursun Bey târihinde anlatıldığı üzere 
Fâtih Sultan Mehmed İstanbul halkının 
su ihtiyâcının giderilmesi için araştır-
malar yapılmasını emretmiş, Bizans’ın 
kullanılamaz hâle gelen eski su yolları 

tesislerini tâmir ettirip yeniletmiş, 
sağlanan suyu saraylara, hamamlara 
ve mahallelere taksim etmiştir. Fâtih 
Suyu, urunçlu Suyu, Mahmud aşa 
Suyu, Davud aşa, Murad aşa, İshak 

aşa, edik Ahmed aşa ve Şadırvan 
Suyu olarak isimlendirilen su tesisleri, 
Fâtih devrinde yapılmıştır. Bu sular, va-
kıf sulardır. Bu tesisleri ilk inşâ  edenler 
tarafından, bakım ve onarımlarında 
kullanılmak üzere gelir getirici muhtelif 
gayrimenkuller vakfedilmiştir.

İstanbul’un belli başlı vakıf su sis-
temleri şunlar idi: 

İstanbul’da bulunan su yolu ve bentlerinin harita ve planları, 1894-1895.

J. B. Greene, İstanbul yakınlarındaki Justinyen Kemeri.
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Fâtih Sultan Mehmed, Bizans’ın kullanılamaz hâle gelen
eski su yolları tesislerini tâmir ettirip yeniletmiş, sağlanan suyu 

saraylara, hamamlara ve mahallelere taksim etmiştir. 

İstanbul’da bulunan su yolu ve bentlerinin harita ve planları, 1894-1895.
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HALKALI SULARI

Fâtih döneminde inşâ  edilen alkalı ve 
urunçluk suları yanında daha sonraki 

dönemlerde inşâ  edilen biribirinden 
bağımsız  ayrı su yollarını ihtivâ 
ediyordu. opkapı Sarayı’na kadar 
ulaşmıştır.

KIRKÇEŞME SULARI

İstanbul’un kuzeybatısında yer alan 
Kırkçeşme sularının yapımına Kânûnî 
Sultan Süleyman’ın emri ile Mîmar 

Sinan tarafından ’de başlanmış, 
’de bitirilmiştir. Daha sonra-

ki dönemlerde ilâveler, katmalarla 
takviye edilen su sistemi memba, bent, 
çok sayıda büyük kemerler ve sâir 
yapılardan oluşmuştur. Surlara kadar 
uzunluğu  km’dir. Su yollarının 
yapımına büyük kaynaklar ayrılmıştır. 
Kânûnî’nin şahsî vakfı olan Kırkçeşme 

esisleri’nin mâliyeti . .  akçe-
dir Kâzım eçen in hesaplamalarına 
göre . .  kg  ayar gümüş . Bu 
meblağ, bugünün değeriyle yaklaşık 

 milyon ye karşılık gelmektedir.

TAKSİM SULARI

Birincisi Sultan . Mahmud zamânın-
da  yılında olmak üzere  aşama 
hâlinde hepsi vakıf su olarak değişik 
zamanlarda inşâ  edilmiştir. zunluğu 

 km’dir. 

HAMÎDİYE SULARI

amîdiye vakıf su yolları, Sultan . 
Abdülhamid tarafından Boğaziçi ta-
rafına ve ıldız Sarayı’na su sağlamak 
için yapılmıştır.  yılında hizmete 
girmiştir. 

ATİK VÂLİDE SULARI

sküdar’da smanlı döneminde  
vakıf su hattı inşâ  edilmiş,  yere 
su dağıtılmıştır. Bu suların ’ü hâriç 

’li yıllara gelinceye kadar halka 
içme suyu sağlıyordu. Sultan . Selim’in 
karısı, Sultan . Murad’ın annesi 

urbânû Sultan  yılında vefâtından 
önce muhtemelen ’te Atik Vâlide 
Suları diye isimlendirilen su yollarını 
inşâ  etmiştir. İsâle hattının uzunluğu 

,  km’dir. 

KAYIŞDAĞI SULARI

Vakıf Kayışdağı sularına  ayrı mem-
badan çıkan sular eklenmiştir. oplam 
isâle hattı ,  km’dir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 
enel Müdürlüğü’nün himâyesinde 

daha önce yürüttüğümüz ve tamamla-
nan bir araştırmada2 İstanbul ve yakın 
çevresiyle sınırlı olmak üzere kurulan 
su vakı arının sayısı ’in üzerinde-
dir.  Bu sayıya su kuyusu vakı arını da 
ilâve ettiğimizde, sayı ’in üzerine 
çıkmaktadır. 

âdişahların, saray mensuplarının, 
şeyhülislâmların, vezirlerin ve sivillerin 
su vakı arı vardı. Bu vesîleyle  Fâtih 
Sultan Mehmed , . Bayezid 

, Kânûnî Sultan Süleyman 
, . Ahmed , 

. Mahmud , . Musta-
fa , Sultan . Abdülhamid 

 . Mahmud  
gibi pâdişahlar önemli yatırımlara imzâ 
atmışlardır. 

Bu vakı ar içinde Bezm i lem Vâ-
lide Sultan, urbânû Vâlide Sultan Atik 
Vâlide Sultan  Alemdağ’da aşdelen 
Suyu , dile Sultan gibi hanım sultan-
lara âit su vakı arı da bulunmaktadır.  

espitlerimize göre, sayıları otuzun 
üzerindedir. eniş gelir kaynaklarına 
sâhip bu vakı arın en önemli harca-
ma kalemlerinden biri su tahsîsatları 
olmuştur. 

Devletin üst bürokrasisinde yer alan 
kimselerden Sokollu Mehmed aşa, 
Ahmed aşa, Kethüdâ sman Ağa, 
Kavas Ahmed Ağa ve Beykoz’da Ahmed 
Ağa’nın Karakulak Suyu  sayılabilir.  

usuf Ağa’nın  târihli vak ye-
sinde, usuf Ağa’nın muhtelif hizmet-
ler için vakfettiği gayrimenkulleri ya-
nında oros nâhiyesine bağlı Dereseki 
köyünde Karakulak Suyu denilen beş 
masura akar içme suyu ve iki çeşmeyi, 
Bahçeköy’de ihyâ ettiği bentten elde 
ettiği toplam sekiz masura içme suyunu 
bütün müştemilâtıyla vakfettiği belir-
tilmiştir3:

 ve Medîne i sküdar’a muzâ-
fa oros âhiyesi’ne tâbi ’ Dereseki 
Karyesi’nde vâki ’ es Seyyid el ac 
Ahmed bin üseyin nâm kimesnenin 
lede’l ahâli ve’l cîrân ma ’lûmü’l hu-
dûd bir kıt ’a bahçesi derûnunda nübu’ 
iden Karakulak Suyu dimekle meş-
hûr beş mâsûrâ mâ i lezîz i cârînin 
kanavât ı müsennâtına tâbi ’ ’îyyet ile 

’l asl nübû ’unun etrâf ı selâsesinden 
onar zirâ ’ mahal ile yine nübû ’undan 
ihyâsına muva ak olduğum çeşmeye 
ve iki kıt ’a köşke ve andan Dereseki 
Karyesi tarîkine varınca bir araba geçidi 
yol olur mahall ile zikr i mürûr iden 
iki köşkün ve  ’arsa i hâliyenin etrâf ı 
selâsesi merkûm es Seyyid el ac Ah-
med’in cebel ve bahçe ve bağı ve taraf ı 
râbi ’i tarîk i  ’âmm ile mahdûd tulen 
ve  ’arzen bi hesâb ı terbi ’i altı yüz 
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yirmi zirâ’ arsayı ve kanavât ı mezkûre 
ile cârî mâ i lezîz i merkûmu 

smanlı taşrasında da büyük su 
tesislerine imzâ atan bürokratlar 
içinde Ankara’da Şeyhülislâm Meh-
med fendi’nin, Bursa’da Şeyhülislâm 
Karaçelebizâde Abdülaziz fendi’nin, 
İzmir’de Köprülüzâde Fâzıl Ahmed aşa 
ve Kethüdâ sman Ağa, Antalya’da Ka-
raman Beylerbeyi Murad aşa, Kıbrıs’ta 

bubekir aşa, ertev aşa, Ahmed aşa 
ve Silahtar Ağa’nın kurdukları vakıf 
suları sayılabilir. 

Bâzı örnekler:
 Sokollu Mehmed aşa’nın  

isan  târihli vak yesinde yüp 
âmii yakınında dârülkurrâ, türbe ve 

çeşmeler  Mekke’de dâruşşifâ, çeşme, 
bent ve sebiller  Kâğıthâne ve Ayazma-
başı denen mahallerden İstanbul’un 
muhtelif mahallelerine getirdikleri su-
lar ve yaptırdığı sebil, su kuyusu, hazne 
çeşmeler  üleburgaz, Bosna, alep ve 
buralara bağlı sâir yerlerde yaptırdıkla-
rı, çeşme, sebil ve su yolları.4

 Ayşe Sıdıka bint i Abdulfettah’ın 
 târihli vak yesinde  vakfettiği 

 bin kuruşun yıllık neması ile, diğer 
hayır hizmetlerini ifâ ve senede dört 
yüz kuruş ayrılarak arşamba azarı 
civârında Beyceğiz âmii bitişiğinde 
bulunan çeşmenin tâmiri ve senede 
yüz kuruş ayrılarak ırçır Mektebi’nde 
bulunan su kuyusunun tâmirinin ya-

pılması şart koşulmuştur. Ayrıca vakfın 
gelir fazlası ile aylık elli kuruş harcana-
rak Karakulak Suyu olarak bilinen sudan 
getirtilerek Meşîhat’ta ve Fetvâhâne’de 
ikram edilmesi.5

 el ac bubekir aşa bin İbra-
him’in  târihli vak yesinde6 vak-
fettiği gayrimenkullerin geliriyle diğer 
hizmetleri hâricinde Kıbrıs’ta uzla 
şehrinde yaptırdığı su yolları ve çok sa-
yıda çeşmelerinin bakım ve onarımının 
yapılması, görevli ücretlerinin karşılan-
ması istenmiştir. 

bubekir aşa bin İbrahim’in, 
Kıbrıs’ta uzla kasabası dışında tespit 
edip ana su kanallarına îcar ödeyerek 
şehre getirdiği içme suyunun miktârı 
ve îcar bedellerini gösterir  târihli 
kayda göre7 dokuz buçuk masura ve 
bir çuvaldız su, on yedi farklı çeşmeye 
akıtılmıştır.

 el ac bubekir aşa’nın, ayrıca 
 târihli düzenlenen vak yesinde 

şu bilgiler yer alır:8 Mora’da, ırapoliçe 
şehrinde eboli mevkiinde tespit edip 
çıkardığı altmışbir buçuk masura, bir 
çuvaldız suyu, şehirde bulunan câmi, 
çeşme, medrese ve muhtelif mahalle-
re kanallarla götürerek vakfetmiş  bu 
hizmetlerin görülmesi için tâyin olunan 
görevlilere su yolu üzerine kurduğu üç 
değirmenin gelirinden ücret ödenmiştir. 

 Şeyhülislâm Karaçelebizâde 
Abdulaziz fendi,  târihinde bir 

Atatürk bulvarının yapımı sırasında yıkılan Kırkçeşmeler. Salt Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi.

R Ü S T E M 
PA Ş A’ N I N 

K I R KÇ E Ş M E 
M U H Â L E F E T İ

D V İ  sadrâzamı 
üstem aşa ile diğer 

bâzı kişiler Kırkçeşme 
Suları’nın İstanbul’a 
getirilmesine muhâle-
fet eder  hatta üstem 

aşa, Sinan’ın yanında 
çalışan Kiriz ürz  

ikola adındaki bir su 
uzmanını hapsettirir. 

üstem aşa, şehre bol 
su getirilirse devletin 
çeşitli yerlerinden 
insanların İstanbul’a 
geleceğini, şehrin 
nüfûsunun artacağını, 
şehrin iâşesinin zor-
laşacağını ileri sürerek 
suyun getirilmesinin 
doğru olmayacağını 
söylerse de Kânûnî 
Sultan Süleyman sula-
rın kendi vakfı olarak 
getirilmesi ve inşaata 
devam edilmesi emrini 
verir. Bunun üzerine 
Sinan’ın bu işi becere-
meyeceğini, parala-
rın boşa gideceğini, 
yeteri kadar suyun 
bulunmadığını, suyun 
İstanbul’a gelmesinin 
mümkün olmadığını 
iddia edenler pâdişâhı 
karârından vazgeçir-
meye çalışırlar. Kânûnî 
söylenenleri bizzat 
tahkik ederek bunla-
rın yanlış olduğunu 
tespit eder ve inşaatın 
sürdürülmesini tekrar 
emreder.

(Kâzım Çeçen, “Kırkçeşme Suları”, 
DİA, c. 25, İstanbul 2002, s. 476.)
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vak ye düzenlemiştir. Abdulaziz fendi, 
vakfettiği çok sayıda gayrimenkulün ge-
lirinin bir kısmını su hizmetlerine tahsis 
etmiştir. Bursa ludağ’da Ayıalanı 
mevkiinden şehre su getirmiş, bu suyu, 
şehirde yaptırdığı veya tâmir ettirdiği 

 adet çeşmeye, üç adet maksime, dört 
adet şadırvana, bir adet küpe, dört adet 
hamama ve üç adet havuza akıtmıştır. 
Bu çeşme, şadırvan, maksim, hamam 
ve su yollarının zamanla ortaya çıkan 
bakım ve onarımlarının yapılması için 
görevliler tâyin etmiş ve görevli ücret-
lerini karşılamıştır.9  Vak yede, suyun 
akıtıldığı bütün çeşmeler, şadırvanlar ve 
havuzlar, hamamlar bütün adres bilgile-
ri ile ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

 Fâzıl Ahmed aşa’nın  târihli 
düzenlenen vak yesinde10 İstanbul, İz-
mir, umeli, krayna ve irit’te vakfet-
tiği gayrimenkullerin gelirinden diğer 
hizmetleri hâricinde İzmir’de yaptırdığı 

 adet çeşme,  adet su haznesi ile iki 
adet şadırvanın bakım ve onarımlarının 
yapılmasına, görevli ücretlerinin karşı-
lanmasına kaynak ayırmıştır.   

 Mürselli İbrahim Ağa,  
târihli vak yesinde, demiş eni âmii 
civârında yaptırdığı sebilhâneye haziran 
başından ağustos sonuna kadar her gün 
yeteri kadar kar konulmasını, kasaba 
hapishânesindeki mahpuslara aynı 
aylarda cuma ve pazartesi akşamları 
birer denk kar verilmesini, ayrıca câmi 
civârındaki leyleklerin beslenmesi için 
senelik yüz kuruş verilmesi şartını 
koymuştur.11

Su yollarının bakım ve onarımında, 
özellikle içme suyu temin edilmesi ve 
iskân mahalline getirilmesi noktasında 
başta İstanbul olmak üzere bütün s-
manlı şehirlerinde vakı arın büyük rolü 
olmuştur. Bir vakıf tarafından destek 
görmeyen su yollarının, çeşmelerin za-
manla metruk kaldığına şâhit oluyoruz. 

ekirdağ Belediyesi’nin  aziran sene 
 emmuz  târihli raporunda, 

rmeni mahallâtından ekdirebayı-
rı’ndaki çeşme su yollarının bozukluğu 
ve vakı arı olmaması hasebiyle kırk 
seneyi mütecâviz metrûk bir hâlde 
iken  denilmektedir.12

İstanbul da, halkın su ihtiyâcını 
karşılamak üzere yapılan çok sayı-
da çeşme ve sebillerin de vakı arın 

nansal desteği ile yapıldığını biliyoruz. 

A A  fendi, ünlü şeyhü-
lislâm bussuud fendi’nin tale-
besiydi. Ayrıca Sultan . Selim’e, 
Manisa’da şehzâdeliği sırasında 
hocalık yaptığı için kendisine 

âce i Sultânî , yâni Sultânın 
ocası  deniyordu. mrü millete 

hizmetle geçmişti. Şimdi ise has-
ta döşeğinde her fânî gibi ölümü 
bekliyordu. anında bekleyenlere 
kısık bir sesle son hatırlatmasını 
yapıyordu:

 Vasiyetim yazılıdır. erine 
getirilmesini arzu ederim. Vakfı-
mızın su dağıtma işi aman ihmal 
edilmesin  Sıcakta buz unutul-
masın  ünkü insanlara su da-
ğıtmak çok sevaptır. Duâ almaya 
vesîle olur.

Bu hatırlatmaların ardından 
Atâullah fendi’nin gözleri dol-
du. ıçkıramıyordu  ama bembe-
yaz sakallarından aşağı süzülen 

damlalara da hâkim olamıyordu. 
Bir iki cümle daha kurabildi güç-
lükle:

 ocam bussuud fen-
di’den duymuştum. Buyurmuş-
lardı ki Bir zaman gelecek bir 
bardak suyu bile insanlara paray-
la satacaklar.   günlere kalma-
yalım diye hep duâ ettim.

Ve bu mübârek zâtın vasiye-
tinde, vakfının su ile ilgili kıs-
mında şu ifâdeler yer alıyordu:

Söz konusu yere bir sebil 
yapıla. Burada yaz mevsiminde 
buzlu veya karlı soğuk su bulun-
durula. elen geçen her susuza 
vakfın aldığı bardaklarla Allah 
rızâsı için ikram edile.

¶ Atâullah Efendi bin Şemseddin Vakfı, 
İstanbul’da 1571 târihinde kurulmuştu.

¶ Tarihte İlginç Vakıflar, ed. Mehmet Fatih 
Müftüoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 
İstanbul 2012, s. 27.)

YA Z  G Ü N L E R İ N D E 
S O Ğ U K  S U  D AĞ I TA N 

VA K I F
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Su tesisleri için vakı ar kurulduğu gibi, 
başkaları tarafından kurulan tesislerin 
bakım ve onarımı için de vakı ar kurul-
muştur. Buna bir örnek olarak, Mü’min 
Ali Ağa, Kumkapı’da adırcı Ahmed 
Mahallesindeki Bali aşa eşmesi’nin 
tâmiri için vakıf kurmuştur.13

smanlı arşivinde su yollarının 
bakım ve onarımı konusunda çok sayıda 
belge vardır.14 Ayrıntılı muhâsebeleri 
tutulmuştur. Burada bâzı örnekleri 
verelim: 

Zilkâde aziran ’da Aya-
sofya âmii evkâfına ait olan Kırkçeşme 
su yollarının Küçükköy kısmında bakım 
ve onarımı yapılmış, karizleri tahli-
ye edilmiştir. Bu çalışma için yapılan 
harcama kalemleri tek tek verilmiştir.15 

ine, Kırkçeşme Suyu’nun bâzı lağım 
ve künklerinde zamanla çamur biri-
kerek göl meydana geliyor, bu durum 
suyun ziyan olmasına sebep oluyordu. 
Muharrem cak ’de çamurun 
temizlenmesi, su yolunun tâmir ve ba-
kımı için yaklaşık  bin kuruş civârın-
da bir masraf tahmin edilmiştir. Fâtih, 
Bayezid, Ayasofya su yollarının sur 
hâricinde kabristan dâhilinden geçen 
kısmında demir boru döşenerek tâmir 
ve bakımı yapılmıştır. Bunun için  
kuruş harcama yapılmıştır. Bu harcama, 

 yılı vkâf ı ümâyun bütçesine 

dâhil edilmiştir.16 
İstanbul dışındaki şehirlerin su 

temîni ve su yollarının tâmiri çoğu 
zaman vakı arın desteği ile yapılmıştır. 
Meselâ Şuhud kasabasına gelen Dedem 
Suyu denilen mâ i leziz, yâni içme suyu 
yolları için nakit vakfı kurulmuştur.17 

’da Söğüt’te Bilecik  bulu-
nan rtuğrul âzi türbesine  saatlik 
mesâfeden su getirilmiş, kaynağından 
îtibâren su yollarının bakım, onarım ve 
inşâsı yeni baştan elden geçirilmiştir.18

üstempaşa Vakfı’ndan alaka-
bad’da alova  câmi ve mektebin su 
yollarının tâmirine  bin kuruş keşif 
bedeli çıkarılmış ve icrâsına gidilmiş-
tir.19  

Bağdad Beylerbeyi’ne gönderilen 
 ebîülâhir  kim  târihli 

hükümde belirtildiğine göre, z. Ali’nin 
âsitâne i mukaddeselerinde eskiden 
beri cârî olan suyun kârizi harab olmuş 
ve yeterince kaynak ayrılarak tâmir 
edilmiştir. âmire ihtiyaç duyulduğunda 
yapım masra arını karşılamak üzere 
bâzı dükkânlar binâ edilerek vakfedil-
miştir20. Bu sudan bâzı kimseler su alıp 
kendi mülklerine akıtmak istedikle-
rinde su gelmiyor, zorluk çekiliyordu. 
Bunun üzerine gerek vakfı gerekse 

kâriz i gözetmek için iki kişi nâzır ve 
mübâşir tâyin olmuştur. önderilen 

hükümde suyun kârizinden hiç kimse-
nin su almaması, ark çıkarmaması ve 
tâmire ihtiyaç duyulduğunda da vakıf 
dükkânların gelirinden harcanmak üze-
re tâmir ettirilmesi istenmiştir.21

 emmuz  emmuz ’de 
evşehir’de İbrahim aşa’nın inşâ 

ettiği vakıf çeşmelere gelen su künk-
lerini bâzı müslim ve gayrimüslim 

ıristiyan  şahıslar kırarak evlerine, 
arâzi ve bahçelerine su almak sûretiyle 
halkın müzâyakaya düşmesine sebep 
oluyorlardı. Ayrıca evlerinde zahîre ve 
çamaşır yıkıyorlardı. Bu durumun önü-
ne geçmek üzere, su yolcu evleri tek tek 
kontrol edecek, bu tür hakk ı sâkî  
olmayan kimselerin usûlsüz aldığı sula-
rı kapatacak, su taksimi olan mahallere 
demir kapak konulacaktı.22

urgutlu’da tesis edilen bir vak-
yede, câmi çevresinde ve çarşılarda 

bulunan bütün çeşmelerin bakım ve 
tâmirlerinin yapılması, kasaba civârın-
daki kuyuların ıslâhı ve temiz tutulması 
isteniyordu.23

âfız üseyin bin asan  tâ-
rihli vak yesinde, Selanik’te vakfettiği 
kahvehânenin gelirinin diğer hizmetleri 
hâricinde kahvehâne yanında olan sar-
nıcın su yollarının ve şehirde bulunan 
elli adet çeşmenin bakım onarımlarına 
sarf edilmesini şart koşmuştur.24

Üsküdar su yolu haritasından bir kesit, TIEM 3336.
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Finansman yöntemine gelince 
smanlı vak yelerinde kullanılan 

yöntemlere bakıldığında, vakfedilen 
gayrimenkulun îcâra verilmesi en yay-
gın yöntemlerden biridir. Kirâ gelirleri 
vâkıfın tahsîsatlarına harcanmaktadır. 

ara vakfedildiğinde ise yaygın olanı 
kredi kullandırılarak yıllık nemâsının 
vâkıfın tahsîsatlarına harcanmasıdır. 
Mâlûm olduğu üzere, nakit vakfının 
işletilme sistemi bellidir. Şer’î muâme-
le yapılarak ke l bi’l mal ve rehn i 
kavî  alınarak ihtiyaç sâhibi esnaf, 
zanâatkâr vd kişilere kredi açılmasıdır. 

akit vakfının diğer bir işletilme yönte-
mi ise vakfedilen para ile gayrimenkul 
alınarak kirâya verilmesi usûlüdür. İs-
tanbul ve çevresinde tâmir ve bakım iş-
lerinde kullanılan yöntemlerden biri de 

vergi muâ yeti idi. anzîmat’tan önce 
su yolu üzerindeki köylere vergi muâ -
yeti karşılığında su yollarının tâmir ve 
bakımı yaptırılıyordu. anzîmat sonrası 
ise uygulama köylerin vergilerini Mâliye 

ezâreti tahsil edecek, yapılan masraf-
lar ise vkâf ı ümâyun hazînesinden 
karşılanacaktı.25 

 . Meşrûtiyet’in îlânından sonra 
 Su ezâreti tekrar vkaf ezâre-

ti’ne devredildi ve daha sonra Miyâh i 
Vak yye Müdüriyeti Vakıf Sular 
Müdürlüğü  olarak yapılandı. vkaf 

ezâreti’nin  târihli teşkîlât nizam-
nâmesinin . maddesi ile ezâret’in 
merkez teşkîlâtlarından olan İnşaat 
ve âmîrat Müdüriyet i mûmiyesi ne 
bağlı bir müdür, yeteri kadar su mü-
hendisi ve kâtiplerden meydana gelen 

ve İstanbul’a akan vakıf suların bakım 
ve onarımından sorumlu Miyâh ı 
Vak yye İdâresi   Vakıf Sular İdâresi  
kurulmuştur.

Vakıf sular, klasik statüleriyle 
umhûriyet dönemine kadar gelmiş, 
 isan  târihinde kabul edilen 
 sayılı Sular Kânûnu ile su vakı arı, 

gelir kaynakları ve bu amaçla vakfedilen 
bütün mal varlığı ile birlikte belediye ve 
köy ihtiyar meclislerine devredilmiş-
tir.  cak  yılında, İstanbul Sular 
İdâresi kurulduktan sonra vakıf sular bu 
idâreye bağlanmıştır.  Böylece yüzyıl-
lardır şehirlerin su ihtiyâcının karşılan-
masında en önemli aktör olan vakıf-
lar, umhûriyet döneminde işlevini 
yitirmiş, su hizmetleri tamâmen kamu 
kurumlarının uhdesine bırakılmıştır. 
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