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SUNU Ş 

Son derece hızlı bir değişmenin ve büyük ihmallerin yaşand ığı ülkemizde tarihi şehirlerimiz asıl 
kiml iklerinden, bugüne ve yarına ışık tutacak tecrübelerinden ve birikimlerinden giderek daha 
fazla uzaklaşıyor. Yakın dönemde Türkiye'nin izlediği kültür politikalarına paralel olarak 
I 950'lerden beri yaşanan sanayi leşme ve büyük iç göç yüzünden, başta İstanbul olmak üzere, 
bütün şehirlerde tarih ve geleneksel değerler. bir tarafa itilıniş, tahrip edilmiş, yerli nüfus azın lı
ğa düşmüş, yen i sakinler ise yerleştikleri şehrin kültürünü, tarihi ve tabii dokusunu korumak 
hususunda yeterli hassasiyet göstermemişlerdir. 

Türk ve İslam kültürünün bir özeti olmak bakımından bizim için çok ayrı bir önem taşıyan İs
tanbul, bu manada en fazla zarar gören, tarihinden ve varlık alanından koparılan şehirlerin ba
ş ında gelmektedir. Geçerli tedbirler alınmadığı için, ne yazık ki nüfusu inanı lmaz bir hızla artan 
bu güzel şehir korkunç bir yağmaya uğramış, tarihi ve tabii dokusu, dili, kültürü ve incelmiş 
gelenekleriyle birlikte yok olmaya yüz tutmuştur. 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi soruınluluğuınuzdur. Bu bakımdan belediyelere büyük iş 
düştüğünü söylemeye bile gerek yoktur. Biz kanunla sınırları çizilmiş "beledl" hizmetlerin 
yanısıra, sorumluluğunu üstlendiğimiz şehrin kimliğini korumayı ve bu kiml iğin çeş itl i yönle
riyle araştırılınasını sağlamayı da asli görevlerimizden sayıyoruz. 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugü
nü ve geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurulabileceğine inan ıyor, yeni 
kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceklerini ve İstanbul'da yaşamanın bir 
ayrıcalık olduğunu öğreneceklerini ümit ediyoruz. 

İstanbul Araştırmaları Merkezi'nin yürüttüğü çalışınalardan biri olan İstanbul Külliyatı Projesi, 
Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili belgeleri önce bel li konular etrafında kronolojik 
olarak yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir ki bu sayede 
çok ihmale uğramış şehriınizin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve 
yapı lması gerekenler konusunda herkesin yararlanabileceği sağlam bir zemin ve güvenilir zen
gin bir kaynaklar küll iyiitı vücut bulacaktır. İstanbul Su Külliyatı Projesi de, İstanbul'da su ıne
selelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çalışmaların yapı lmasını mümkün kılacak 
arşiv belgelerini tasnitli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yolları, isiile ve dağıtım 
meseleleri, vakıf sular, tatl ı sular, kontrol mekanizmaları, su ile ilgili müesseseler, çeşmeler, 
sebil ler, şadırvanlar, havuzlar, bendler, teraziler, su verilen kurumlar, kukukl ınuaıneleler. . .  
Bütün bu konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu  çalışına ile ilgili lerin hizmetine sunul
muş oluyor. Merkezin yayınlamaya başladığı İstanbul Araştırmaları dergisi ise geçmişle günü
müz arasında güçlü bağların tesisi ve aktüel problemierin ele al ınma yöntemi ve çözümü için 
gerekli akademik çalışmaları ve verimli tartışmaları ısrarla sürdürecektir. Ayrıca Cumhuriyet 
Dönemi İstanbul istatistikleri, Tarihi İstanbul Haritaları ve İstanbul 'un Kartpostal ve Resim
leri projeleri de Merkez tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalarla birl ikte, İstanbul tarihi ile 
ilgili her türlü arşiv belgesinin yer alacağı İstanbulArşivide oluşmaktadır. 

Bu düşüncelerle yayımladığımız İstanbul Su Külliyatı'nın birinci cildini ilim alemine ve İstan
bullulara sunmaktan gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Recep Tayyip Erdoğan 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
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TAKDİM 

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

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

Atalarımız bu şehri 1 453  'de fethettikten sonra şehrin tabiatla bütünlüğünü bozmamış
lardır. Suyun tedariki ve dağıtımı hususunda çalışmalar başlamış, şehrin her yerine vakıf olarak, 
yüzlerce çeşme ve sebil yapılmıştır. Dışarıdan getirilen suların çeşme ve sebiller vasıtasıyla 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması İstanbul'da kendine has bir "Su medeniyeti" ni meydana ge
tirmiştir. 

İstanbulumuzda fethin sonrası dönemlerde ecdadımız tarafından yaptırılıp hizmete açı
lan su tesisleri ile kişi başına günlük su temini 1 50 lt. seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede bir 
su kullanımının bugün bile ancak temin edilebi ldiği dikkate alınacak olursa Osmanlı Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iSKi Genel Müdürlüğü, İstanbul 'a su temini konusunda tarihteki bu su medeniyetini asrımıza 
taşıma azim ve kararlığındadır. Bu hedefe ulaşmak için iSKi tarafından, Bulgaristan sınırından 
Bolu'ya kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan projeler gel iştirilmiş ve uygu
lamalar başlatılmıştır. iSKi'nin hedefi İstanbul'da kişi başına günde 250 lt. su temin etmektir. 

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

Ecdadımızın yapmış olduğu bu değerlere sahip çıkmanın ilk adımı, bunların tanınması 
ve tanıtılmasıdır. Bu sahadaki ihmal ve noksanı gidermek gayesi ile kurulan İstanbul Araştır
maları Merkezi, İstanbul 'a  ait tarihi su defterleri üzerinde çal ışmalar yapmaya başlamıştır. Bu  
çalışmaların ne  kadar titizlikle yapı ldığını, bu  konuda büyük gayretler sarfedildiğini yakinen 
bi liyorum. Bu eseri çıkarmak için fedakarane gayret sarfeden araştırmacılarımızı gönülden teb
rik ediyorum. Bu araştırmanın ilk ürünü olarak ortaya çıkarılan İstanbul Su Külliydtı'nın birinci 
ci ldini İstanbullulara sunmaktan gurur duyuyorum. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
İSKİ Genel Müdürü 





ÖNSÖZ 

İstanbul (Suriçi) Roma İmparatorluğu zaman ında düzenl i  ve yeterl i su tesislerine sah ipti .  
Fakat B izans döneminde bu tesisler bakımsızlık, depremler ve isti lalar sebebiyle tahrip olmuştu. 
Bu dönemde yeraltı ve yerüstü su hazneleri yapı lmıştı. Ayazmalar ise ancak bulundukları yere 
yetiyordu. Sular üstü açık üç büyük haznede toplanıyordu. Bunlar bugünkü Vefa stadının bu
lunduğu yer, Yavuz Selim semtindeki Çukurbostan i le Attımermer mahal lesindeki 
Çukurbostan 'dır. Bunlardan başka bugünkü Yerebatan sarayı ve Binbirdirek samıcı gibi yeraltı 
su hazneleri vardı .  Fetihten sonra bu su yolları ve tesis leri tamir edi lerek kısmen tekrar kul la
n ı lmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet Belgrat ormanlarından, eski Bizans su yol larını ve ke
merlerin i  kul lanarak şehre su getirtti .  Kanuni Sultan Süleyman döneminde şehir kalabalıklaştığı 
iç in göç yasağı konan ( 1 567) İstanbul'a su getirme isteklerine Sadrazam Rüstem Paşa'nın karşı 
çıkmasına rağmen Mimar Sinan ' ın faal iyetleriyle şehir bol suya kavuştu. İstanbul ' un esas su 
şebekesi bu dönemde kurulmuştur. 

Bi l indiği gibi Osmanlı dönemi İstanbul 'u dört kazadan oluşmuş idi .  Dersaadet (Suriçi)1 
Haslar (Batı ve Kuzeyi i le Eyüp ve surdışı), Galata (Karadeniz'e kadar Boğaz' ın Batı kıyı ları: 
ve Üsküdar (Adapazarı 'na kadar İstanbul 'un Anadolu yakası). Su kaynakları genel l ikle Hasla� 
kazasındadır. Osmanl ı  dönemindeki su teşki latı vakıf s istemine dahil olup başlıca dört ana 
gruptan müteşekki ldir: 

l.Halkah suyu. Toplama havzası, surdışının batı ve kuzeybatısında bulunan Halkalı ve 
Cebeci köyleri arasındaki Avasköyü, Çıfıtburgaz, Davut Paşa ve Çicoz çiftliği civarı olan ve 
suriçinin suyunu sağlayan şebekedir. XVIII. yüzyıla kadar sürekli olarak genişlet i lm iştir. Kolla
rı Fatih, Turunçluk, Şadırvan (II.Mehmed, 1 453- 1 48 1 ), Mahmud Paşa ( 1 453- 1 466, 1 472-73 ), 
Bayezid II. ( 1 48 1 - 1 5 1 2), Ebussuud ( 1 545- 1 574), Mihrimah ( 1 565)  Atik Ali Paşa, Koca Mustafa 
Paşa ( 1 5 1 1 - 1 5 1 2), Süleymaniye, Cerrah Paşa ( 1 598- 1 599), Sultan Ahmed 1.( 1 603- 1 6 1 7), Saray 
(Murad IV. 1 620- 1 640), Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa ( 1 656- 1 66 1 ), 
Hekimoğlu Al i  Paşa ( 1 732- 1 75 5  aras ında üç defa), Mahmud I .(Beyl ik, 1 730-1 754), 
Nuruosmaniye (Mahmud I., Osman III ., 1 755 ), Uilel i  (Mustafa III, 1 757- 1 774), Kış ialar adları
nı taşır. İstanbul 'un büyük kül l iyelerinin su ları bu tesislerden sağlanı.rdı .  Bu şebekenin şehre 
ulaşımı katma denen i lavelerle büyüyerek kemerlerle gerçekleşird i .  Bu kemerler, Ma'zul kemeri 
(VIII. yüzyılda yapılmış olması muhtemeldir), Tekkemer veya Havasköyü kemeri (Sinan ' ın 
eseri olan Müdenis köyü kemeri olması muhtemeldir), Çiftekemer (Ali  Paşa kemeri, XVIII
XIX. yüzyıl yapısı o lduğu muhtemeldir), Turunçluk kemeri (Günümüzde mevcut değildir), 
Kahveci kemeri (Cebeci köyü yakınındadır), Bozdoğan kemeri (İmparator Valens tarafından 
yaptırılmış [368) olup Süleyman I. tarafından yeni lenmiş ve Mustafa 11. [ 1 697] tarafından da 
tamir edilmiştir). (Bu konuda bkz. Kazım Çeçen, Halkalı suları, İst. 1 99 1  ve Ayrıca bkz. Aynı 
yazar, II. Bayezid suyolu haritaları, İst. 1 997) 
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2. Kırkçeşme suyu. Yukarda bel irtildiği gibi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar 
Sinan ' a  yaptırı lmıştır. Belgrat ormanlarından kaynaklanan bu şebeke Kağıthane ve Al i  Bey 
dereleri bölgesinde kurulmuş olup daha çok bentler ile beslenınektedir. Bunlar Kağıthane dere
sinin kolları olan Ayvad deresi üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi üzerindeki Karanlıkbend 
(Köınürcü, 1 620), Büyük ve Kirazl ı bendleridir. Kırkçeşıne suyu, Kağıthane deresini  Sultan 
Süleyman kemeri (Uzunkeıner) ve Eğrikemer (Kovukkeıner) i le aşar. İkisi arasında 
Kemerburgaz bulunmaktadır. Her iki kol Osman I I .nin yaptırdığı Başhavuz'da birleştikten son
ra Malova (Muallak) kemeri i le de Ali  Bey deresini aşar. Ahmed I I I .ün yaptırdığı beş bendin 
sularını getiren Güzelcekeıner, Kurt (Bend), Del ikl ikaya, Aziz Paşa, Cebeci, Arpacı, Viran, 
Kumrulu, Sarı Süleyman, Çavuşköy, Suludere, Uzunkoltuk, Çiftekemer gibi küçük keınerlerle 
zengin leşen bu şebeke suriçindeki mahalleleri besler. Kırkçeşıne şebekesinin bend ve kemerle
rinden başka birçok su ızgaraları ve havuzları vardır. Bunların başlıcaları Paşa deresi, Ayvad 
deresi, Bakrac deresi ve Ortadere üzerindeki Başhavuz, Çiftehavuz ve Balıkl ıhavuz'dur. Hal
kal ı  ve Kırkçeşıne şebekeleri I 930 'dan itibaren kapatılınaya başlanmış ve bu muhteşem tesisler 
bunlardan beslenen çeşınelerle birlikte büyük ölçüde yokolmaya terkedi lıniştir. (Ayrıca bkz. 
Kazım Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme tesisleri, İst. I 988) 

3. Taksim (Bahçeköy) suyu. XVII I .  yüzyıl ın ortalarında, Mahmud Lin emriyle kemerler 
yeni bendierin i lavesiyle tamir edildi ler. Yine aynı dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fın
dıklı 'ya kadar, Bahçeköy ve Balahan köylerindeki derelerden su getiri ldi .  Bu şebeke içinde 
Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend ( I .  Mahmud tarafından I 750 yı lında yaptırı lın ış, Kağıthane 
deresin in Acıelma koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Valide bendi ( I I I .  
Sel im ' in annesi Mihrişah Sultan tarafından I 796'da yaptırı lınış, Kağıthane deresinin Acıelma 
koluna katı lan Arahacı mandırası deresinin doğu kolu üzerinde kurulmuştur), Sultan Mahmud 
kemer-bendi (Bend-i cedid, I I .  Mahmud tarafından I 839'da Arahacı ınandırası deresinin batı 
kolu üzerinde yaptırılın ıştır) gibi muhteşem eserler bulunmaktadır. I 832'de bendierin temizlen
diğini bil iyoruz. Şebeke iç inde Harbiye ve Taksim ınakseınleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayırı 
ınakseıni gibi yeraltı ınakseınleri, ınaslaklar, terazi ler, hazneler, çeşme, sebi l  ve şadırvanlar 
vardır. Azapkapı 'daki Saliha Sultan, Dolınabahçe'deki Mehmet Emin Ağa çeşıne-sebi l leri, 
Tophane'deki I. Mahmud, Kabataş'taki Hekimoğlu Ali Paşa, Maçka'daki Bezmialeın Valide 
Sultan çeşmeleri i le  Tophane'deki Kılıç Ali  ve Nüzhetiye cami leri şadırvanları bu şebekeye 
dah i ldir. Ana hattı Beyoğlu olan şebeken in Yeniköy, Boyacıköyü-Eınirgan, Ruınelihisarı, Be
bek-Arnavutköyü, Ortaköy, Yı ldız, Ş işl i-Kurtuluş civarı, Beşiktaş, Fındıklı-Tophane, 
Kasımpaşa kolları vardır.(Bu konuda bkz. N;ci Yüngül, Taksim suyu tesisleri, İst. 1 95 7) .  

4 .  Üsküdar suları. Üsküdar'da Roma ve Bizans'tan kalan su tesisi  yoktur. ihtiyacı sadece 
birkaç ayazına karşı l ıyordu. Osmanl ı  döneminde yapılan suyol ları şunlardır: Mihriınah ( iki 
tane), Solak Sinan, Atik Valide (Nfirbanu), Hüdai, Çini l i  (Mahpeyker, Köseın), Arslan Ağa, 
Selami Ali Efendi, Kapıağası Yakub Ağa, Hacı Hal i l  Efendi (Çınarçeşme), Cedld Val ide 
(Gülnfış Eınetullah), Tophanelioğlu, Damat İbrah im Paşa, Ayazına (Mustafa I I I . ), Sel imiye 
(Selim I I I .), Mihrişah, Altunizade, Paşal imanı (Cevrl Kalfa). Bunlardan başka küçük suyolları 
da vardır. Bütün bun lar Çaınlıca' ların sularını Üsküdar'a i letirler. Bugün suyollarının h i_çbirisi 
kalmadığı gibi çeşıneler de tahrip edilmiştir. Ayrıca Kayışdağı ' ndan kaynaklananlar yanında 
başka küçük suyolları da vardır. (Bu konuda bkz. Kazım Çeçen, Üsküdar suları, İst. 1 99 1 )  
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5. Bunlardan başka Abdülhamid Il. tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak ü
zere Kemerburgaz i le Cendere arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın 
sularının toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi oluşturuldu ( 1 902). (Ayrıntıl ı  bi lgi için 
bkz. Kazım Çeçen, Taksim ve Hamidiye suları, İst. 1 992). 

Şehre su dağıtımı lüle, masura ve çuvaldız denen ölçülere göre savak, maksem veya taksim 
denen merkezler yoluyla yapı lİyordu. Bunlardan Eğrikapı savağı ile bugünkü Taksim semtine 
ismini veren Galata-Beyoğlu maksemi en tanınmışlarıd ır.Maksem, bir veya birkaç koldan gelen 
suyu muhtelif mecralara taksim etmeye yarayan oda veya binalardır. Maslak, mecra kollarının 
belirli noktalarında yapılan hücrelerdir. Bu hücreler su miktarlarını tesbite yararlar. Su terazi le
ri, suyun basıncını ayarlayarak dağıtımı sağlayan küçük kulelerdir. Su hazneleri de şehrin 
muhtelif yerlerinde yapılan su depolarıdır. 

Su şebekeleri zaman içersinde, devlet adamları yanında şahısların vakıflar kurarak yaptık
ları i lavelerle_zenginleşmiştir. Bunlardan önemli bir tanesi katma lardır. Katma kişilerin kendi 
buldukları veya topraklarından çıkan suyu ana su yoluna eklemeleridir. Bununla kişi ler kendi 
evlerine. de su bağlatma hakkına sahip oluyorlardı .  Öte yandan su havzalarının korunması ve 
buralara yerleşimin önlenmesi sağlanmıştır. Bend çevrelerinin ağaçlandırılarak dotmalarının 
önlendiğini ve su gibi toprağın da korunduğunu günümüzde de görmekteyiz. Yine bu çevreler 
günümüzde İstanbul'un en güzel piknik yerlerindendir. 

Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme 
( 1 553 ), sebil ve hamam yapılmıştır. Önemli bir kısmı abide vasfında olan bu eserler de gerek 
i lgisizl ik, gerek ' imar' ve gerekse 'müteahhitlik' faal iyetleri ile ya yokedilmiş veya işlevsiz 
bırakı lmışlardır. Vakıf esasına dayanan tarihi su şebekeleri yerlerini XIX. yüzyıl sonlarından 
itibaren suyun şehre Terkos gibi civar göllerden barajlar yoluyla nakli şeklinde oluşturulan 
resmi şebekelere bırakmıştır. [Bu konuda ayrıntıl ı  bilgi için bkz. Semavi Eyice, "İstanbul (Tarihi 
eserler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V /2 ve Kazım Çeçen, İstanbul 'da Osmanlı devrindeki su 
tesisleri, İst. 1 984)] 

Sonuç olarak Osmanlı dönemi İstanbul' unun suyolları, kemerler, kubbeler, havuzlar, 
maksemler, çeşmeler, sebil ler ve hamamlar gibi su tesislerinin önemli bir bölümü artık mevcut 
değildir. Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Hafid Mehmed Efendi, Nazım Bey, Olof Knut Dalman, 
Galib Ata, Mehmed Raif, İhtifalci Ziya Bey, Ekrem Hakkı Ayverdi, İzzet Kumbaracılar, 
İbrahim Hilmi Tanışık, Sadi Nazım Nirven, İsmail Remzi Ergüder, Süheyl Ünver, Naci Yüngül, 
İbrahim Hakkı Konyalı, M.Kazım Çeçen, Semavi Eyice, M. Nermi Haskan, Affan Egemen, 
Ziyad Ebuzziya-Ö.Faruk Şerifoğlu, Yılmaz Önge, R Örcün Barışta gibi araştırıcı lar bizlere bu 
tesislerle i lgi l i  bi lgi leri aktarmışlardır. Bizim yaptığımız da konu ile i lgi l i  belgelerin tümünü ve 
bunların yorumlarını ortaya koymaktır. ilgili lere yararl ı olmasını dilerken bu abidevi sistemle
rin tekrar canlı l ıkianna kavuşacakları umudunu beslediğimizi belirtmek istiyoruz. 
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Aşağıda belgelerde rastladığımız suyolları, kemerler, kubbeler, havuzlar, maksemler, çeş
meler ve hamamlar gibi su tesislerinin isimleri kaydedi lmiştir. 

Suyolları: Ahmed Paşa cami ' i, Ahmed Kethuda, Atik Valide Sultan, Ayasofya, Ayişe Sultan, 
Bayram Paşa, Beğl ik, Beğliksaray, Çiftehavz, Çukacı kerenesi(?), Daru 's-sa'ade ağası, 
Etmekcioğlı, Küçükkemer, Langazade, Mahmud Paşa, Maktfıl Hasan Paşa, Mercan Ağa, Mesih 
Paşa, Mihrimalı Sultan, Musahib Paşa, Mustafa Ağa, Nasuh Paşa, Paşakemeri, Rüstem Paşa, 
Seyyid All Çelebi, Sultan Ahmed, Sultan Bayezld, Sultan Mahmud, Sultan Selim, Sultan 
Süleyman (Süleymaniyye), Şah-ı Huban, Topkapulı Ahmed Efendi, Turunçluk, Val ide Sultan, 
Yenicami ' i şadurvanı, Zal Mahmud Paşa cami '  i .  

Suyolu köyleri: All Beğ, Aras, Arnavud, Ayapa, Ayvad, Bağçe Belgrad, Bağçe, Başayas, 
Başhavz, Belgrad, Bendince, B irinci, Bulgurlı, Burgos, Cebeci, Cebecibaşı, Çavuş, Çengar, 
Çiftehavz, Derbend, Efrenc Belgrad, Ekşikaratut, Evaspa, Hacı Ya'kı'ıblı, Halkalı ,  Haydar Paşa, 
İstavros, Kadi, Kadi Ya'klıblı, Kalfa, Kanl ı ,  Kara Ahmedlü, Karasüs(?), Karka, Kemeraltı 
Çavuş Kemerl i çavuş, Ketel i, Kömürci Belgrad, Kurıçeşme, Küçükköy, Müderris, Nürekli, 
Orta Belgrad, ·ortak?y, Petnahor, Petros, Suyolı, Tendim, Temür, Tirekoş, Topcı lar, Uskumru, 
Uzuncaova, Yehudburgos, Y oros. 

Kemerler: Akyar, Atbazarı, Ayasofya, Ayvad, Bakrac, Balloğlı, Batak, Bozdoğan, 
Büyükkemer,Çaşnlglr Mustafa Ağa, Çiftekemer, Çorbacı, Dalmakemer, Fatıma Sultan, 
Güzelcekemer, Karakemer, Kırkçeşme, Kirasl ıhavz, Kofkemer, Kovukkemer, Kumluk, 
Küçükkemer, Ma'zul kemeri, Mehmed Ağa, Mehmed Paşa, Malova, Mustafa Ağa, Nasuh Ağa, 
Paşakemeri, Paşahavzı, Sandık(?)kemer, Sultan Süleyman, Tuna, Turunçluk, Uskumrı . 

Dereler� Akbayır kemeri, Akyar, Arabacıoğlı mandırası, Ayazmalı, Ayvad, Ayvadhavzı, 
Ayval ıdere, Bağlar, Bakrac, Balaban, Belgrad, Bünyandere, Cimri, Çakal, Çakaloğlı, Ç iftehavz, 
Değirmen, Donuz, Emirler, Eskibağlar, Evaspa, Eyyüb, Fethiyye, F ındıkl ıdere, Fi l ibe, Fulya, 
Hamr, Hınzir, İbrahim Paşa, Kalyon, Karacaoğl ı ,  Karye, Kavak, Kavaklı, Kemerdere, Kestane, 
K iras lıdere, K ireçfurunı, Kızılcık, K ızılcıkl ıdere, Koyun, Kuburpınarı, Kuloğlı bostanı, 
Kumluk, Kurt, Mercan, Müderris köy, Nasuh Paşa, Paşaderesi, Piyale Paşa, Saye, Selhane, 
Söğüdl idere, Şahin, Topuzdere, Val idehavzı, Yaln ızservi Kalaycı, Yassıtaş, Yavlı, Teryane, 
Val ide Sultan havzı, Valide Sultan suyı .  

Havuzlar: Ayvad, Bakrac, Balıklı, Başhavz, Çiftehavz, Kiraslı, Sultan Süleyman Han havzı, 
Val ide havzı. 

Çeşmeler: Abdul lah Naill Paşa, Acıçeşme, Ahmediyye, Akarçeşme, All Ağa, Altay, Aşub 
Kadın, Azmizade Efendi, Bayram Paşa, Beşir Ağa, Bostanbaşı, Budakzade, Büyükçeşme, 
Büyükçınarlı, Cedld All Paşa, Cellad, Çatalçeşme, Çavuşzade Efendi, Çınarl ıçeşme, 
Çini l içeşme, Çorl ı l ı  All Paşa, Çuha(?),Çukacı kızı, Çukur çeşme, Daltaban, Dede, Dedeoğlı, 
Defterdar Ahmed Paşa, Defterdar Hasan Efendi, Deli birader, Deniz Abdal, Derviş Efendi, 
Doğramacı, Ebubekir Ağa, Fatih Sultan Mehmed, Fenayi Dede, Gürci Mehmed Paşa, Hacce 
Kadın, Hace, Halil Hamld Paşa, Hacı Hüseyin, Hafız Ahmed Paşa, Halil Efendi, Halil Hamid 
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Paşa, Hanoğl ı, Hanzade, Hekimbaşı Nuh Efendi, Horhor, Horhoroğl ı, Hüsam Efendi ,  Hüseyin 
Paşa, Kadi, Kalender, Kapuağası, Kapucı, Kara Mehmed Paşa, Karagöz Mehmed Paşa, 
Kassabzade Mustafa Efendi, Kazıkcıoğl ı, Kazıklıçeşme, Kıble çeşmesi, Kocavezlr, Koruk 
Mahmud, Köpril i ,  Kurşuncıbaşı, Küçük Çınarl ı ,  Küpl ice Laleli ,  La' li Efendi, Langa, Mahmud 
Ağa, Mehmed Efendi, Mehmed Çelebi, Mehmed Halife, Mehmed Paşa, Mi'mar, Mustafa Ağa, 
Na'll Efendi, Ortaçeşme, Osman Kethuda, Rabi 'a Hatun, Recai Mehmed Emin Efendi, 
Ruznameci İbrahim Efendi ,  Saliha Sultan, Saltaban, Seydl Beğ, Seyyid Yahya Efendi, S ilahdar 
Yahya Efendi (Hasköy), Saka, Si lahdar Yahya Efendi (Kabataş), Slmkeş, Soğukçeşme,Sokullu 
Mehmed Paşa çeşmeleri, Sinan Paşa, Sultan Ahmed, Sultan Mehmed Han, Sultan Süleyman 
Han çeşmeleri, Şebsafa Hatün, Şehid All Paşa, Şehremln i, Şeyh Cennet Efendi, Taşmekteb, 
Tozkoparan, Uzunçeşme, Üskübl i ,  Val ide Sultan, Yenicami çeşmeleri, Yokuşçeşme. 

Sebiller. Ahmediyye, Bayram Paşa, Beşir Ağa, Çelebi Mehmed Paşa, Ebubekir Ağa, Gazanfer 
Ağa, Hace Paşa, Ha111 Hamld Paşa, İbrahim Paşa, Kapudan Paşa, Köpri l i ,  Mehmed Ağa, Paşa, 
Recai Mehmed Emin Efendi ,  Valide Sultan ti.irbesi ,  Yenicami .  

Hamamlar: Aksaray, Alaca, Azebler, Büyük Ağa, Çardaklı, Çifte, Çini l i ,  Davud Paşa, Esbab, 
Fener, Gedik Ahmed Paşa, Halvetller, Haseki, İbrahim Paşa, İplikci, Kadlasker, Kadırgalı Beğ 
Tahsin Paşa, Kapuağası Ya' klıb Ağa, Karaman, Kırkık, Kızlar ağası, Kıztaşı, Kuşluk, Küçük, 
Lutfi Paşa, Mlrahur, Murad Paşa, Muradiye, Müftl, Neclb Paşa, Nişancı, Nişancı Paşa-yı Atik, 
Oğlanl ı ,  Saçaklı, Safa, Sarugerz, Sultan Bayezld, S inekl i, Sofılar, Su ltan, Sultan Bayezld, 
Sultan Selim, Şengül, Val ide, Yağlıkcı(?), Yahya Paşa, Ya'klıb Ağa, Yaldız, Yazıcı, Yekta, 
Yeni ,  Yiğitmanoğlu(?). 

KubbelerAyasofya, Azebler, Eğrikapu, Ekşikaradut, Haydar Paşa, Saray-ı atik, Sultan Ahmed, 
Sultan Bayezld, Süleymaniyye, Yenikubbe. 

Maksemler: Ayasofya, Beğoğl ı ,  Ekş ikaradut, Ortaköy, Sultan Bayezid, Tophane, Val ide 
Sultan, Yenibağçe. 

Maslaklar: Çiftemaslak, Derinmaslak, Kummaslak, Küçük Hasan Paşa, Mehmed Efendi, 
Müstedam Çavuş maslakları, Rümlmaslak, Sultan Süleyman. 

Teraziler: Akyapu, Bostancıbaşı, Beşir Ağa çeşmesi, Çifteterazu, Etmekçi ler, Fındıklı, Horhor, 
İbrahim Paşa, Kalender, Kalenderhane, Köpri li suyı, Löki.inci ler, Mahmud Paşa suyı, Nevbehar, 
Süleyınaniyye, Şekerci çeşmesi .  

Prof.Dr. AHMET T ABAKOGLU' 

'İstanbul Araştırmaları Merkezi Çalışma Heyeti Başkanı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Müdürü. 





GİRİŞ 

PROJE VE ESER HAKKINDA 
Doç.Dr.Ahmet Ka/'a* 

İstanbul Su Külliyatı Projesi 

Konusu 
İstanbul Su Külliyatı Projesi'nin konusu Türklerin İstanbul'u fethinden itibaren İstanbul'un 

su tarihi, su ile ilgil i kurumlar tarihi ve su kültürüne dair belge ve tahlil lerdir. 

İstanbul Araştırmaları Merkezi tarafından projelendirilen ve yürütülen çalışma dört yı lda 
tamamlanmak üzere 1 4  cilt olarak planlanmıştır. Bu ciltler konu tasnifli kronolojik belgelerden 
oluşan belgesel eserler ve tahl i l i  eserlerden oluşmaktadır. 

Yoğun bir çalışma temposu ile yürütülen araştırma ve yayma hazırlama faaliyetleri su i le i l
gil i Osmanlı İstanbul'una dair 14 ci ldin aş ılacağını, ayrıca projeye dahil olan Cumhuriyet dö
nemi İstanbul'unun da daha geniş ölçüde proje kapsamında yayınlanan eserlerde yer alabilece
ğini ortaya koymuştur. 

Projenin Amacı ve Yararlanılan Kaynaklar 

İstanbul Su Külliyatı Projesi Osmanlı İstanbul'unun su tarihi ve su kültürünü tüm yönle
riyle ilk elden arşiv kaynaklarına dayalı olarak ortaya koymaya yönelik bir araştırma projesidir. 

İstanbul 'un su tarihi ve su kültürü kül liyatı günümüze kadar maalesef hazırlanamamıştır. 
Projenin amacı öncelikle bu boşluğu doldurmaktır. 

İstanbul'daki su yolları, bentler, çeşmeler, sebi l ler ve maksemler gibi su ile ilgili yapıların 
kuruluşlarından günümüze kadar tarihi arşiv belgeleriyle birlikte toplu halde bu çalışmada yer 
alacaktır. 

Büyük bir kısmı kaybolmuş, tahrip edi lmiş veya yıkılmış olan su ile ilgili alt ve üst yapılara 
dair b ilgi ve belgelerin arşivlerden taranarak bulunması, transkripsiyonu ve tahli l i, ilgili eserle-

• İstanbul Araştırmaları Merkezi Başkanı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabil imdalı Öğretim Üyesi. 
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!erin, fotoğrafların ve haritaların yeniden değerlendiri lerek bu alt ve üst yapıların hal ihazır du
rumlarının konum, fotoğraf ve haritatarla yeniden beli rlenmesi gibi ayrıntı l ı  çalışmalar da pro
jenin kapsamındadır. 

Proje kapsamında yer alan eserlerin hazırlanmasında şimdiye kadar ortaya çıkmamış ve de
ğerlendirilmemiş  b irçok arşiv belgesi ve haritadan faydalanı lmaktadır. 

Osmanlı  devirlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ve onun bir kuruluşu olan İS
Kİ 'ye intikal eden belge ve defterlerin tamamı i lk kez bu çalışmalarda kul lanı larak bu belge ve 
defterlerin bir kısmı taranskripsiyon ve tahl i l leriyle birl ikte yayın lanacaktır. 

İSKİ arşivinde yer alan ve İstanbul su tarihi aç ısından öneml i  ve çok kıymetl i  b i lgi lerin yer 
aldığı sözkonusu defterler, 1 6 . yüzyı ldan itibaren zaman itibariyle bir seri oluşturacak bilgi ve 
belgelerden oluşmaktadır. 

Bu belge ve defterler dünya su tarihi iç inde de öneml i  bir yere sahiptir. Günümüzde su tari
hini 1 6 . yüzyıla kadar geriye götürebi lecek ayrıntı l ı  ve seri halinde arşiv belge, defter ve hari
talarının bulunduğu nadir şehirlerden birisi, belki de tek şeh ir İstanbul 'dur .  

Arşiv Kaynakları 

İstanbul Su Ki.illiyatı Projesinin iki ana kaynağı vard ır. 

B irincisi İSKİ arşivinde yer alan İstanbu l vakıf suları i le i lgili 37 adet defterdir. 

Bu defterlerde esas itibariyle merkezde tutulan İstanbul su ları i le i lgili kayıtların suretleri, 
i lnıuhaber kayıtları, su tevzi ve taksim kayıtları, su yollarınm bakını ve onarım ı  ile abone ka
yıtları yer almaktadır. 

fSKİ 'deki bu defterlerin tablosu aşağıdadır: 

Tablo 1: 
iSKi Vakıf Sular Arşivi Vakıf Su Defterleri Kato/oğu 

DEFTER DEFTERİN ADI VE KONUSU iHTiVA ETTİGİ EB ADI TOPLAM YAZILI 
NUMARASI YILLAR SAYFA SAYFA 

ADEDi ADEDi 

I Hatt-ı hüıniiyun defteri H. 1071 - 12 I 8 38 X 14 280 184 
2 Birinci İlın ü haber defteri H. 1232- 1247 45 X 16 428 192 
3 İkinci İlın ü haber defteri H. 1249-1251 45 X 16 362 34 
4 Üçüncü İlııı li haber defteri H. 1235- 1245 45 X 16 238 96 
5 İl nı li haber Ocak defteri H. 1203-1237 43 X 14 836 611 

6 İlın li haber defteri H. 1208-1240 45 X 20 354 45 
7 Bazı kuyud için atik tahrir defteri H. 1045- I I 53 42 X ]5 44 40 
8 Cild-i evvel defteri. Valide suyundan H. 1128-1224 43 X 14 452 403 

Kopuzderesi'ne gelen ınülhak suları. 

9 Cild-i sani defteri H. ı 191 - 1223 43 X J 5 5 ı ı 405 
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lO Rah-ı abilik defteri H. 1237- 1341 54 X 20 192 ı 12 

l l  Suyolcular nazareti ve bazı aslıab-ı mesalilı in H. 1262- 1337 45 X 20 156 86 
kuyudaı defteri 

12/l Müteferrik yazılara ait defter H. 1288- I 292 51 X 19 166 161 

12/2 Keşif defteri H. 1258-1278 - 93 -

1311 Kırkçeşme'ye mahsus defter H. 1253- 1341 51 X ]9 404 170 

13/2 Beyoglu 1-L 1285-1286 - 88 -

14/1 Kırkçeşme İkinci defteri H. 1254- 1326 55 X 20 386 320 

14/2 Keşf-i sani - 51 -

15 Halkalı sularına malısus defter H. 1252- 1276 54 X 19 460 335 

16 Bogaziçi Taksim su kayıd defteri H. 1252- 1328 54 X [9 468 388 
(Rumelih i sarı) 

17 Üsküdar'dan Paşabahçe'ye kadar car i olan H. 1253- 1329 56 X 20 124 82 
suların kuyudal defteri 

18 Devairden olan ilm ü haber defteridir. H. 1276- 131 ı 56 X 20 190 48 

19 Cilıat kaleminden vürud eden ilm ü haber H. 1264- 1284 54 X 19 180 21 
defteri 

20 Mukaseme defteri H. 1265- 1269 55 X 19 132 28 

21 M ukaseme defteri H. 1264- 1275 54 X 19 100 20 

22 M ukaseme defteri H. 1264- 1301 54 X 19 264 88 

23 Uzun su yolları masarifatından devair ve H. 1295 55 X 20 202 150 
havuzlar hisseler inin mikdarat cüz'danı 

defteri 

24 Uzun bendierin c ivarında bulunan havuzlarla H. l 145- 1303 55 X 20 186 166 
kemerierin mesafeler ini ve bazı çeşmeler in 

ve su yolu n izamatını gösterir defterdir. 

25 Kırkçeşme suyolu kayıt defteri H. 1306 56 x41 156 131 

26 Halkalı suları kayıt defteri - 56 X 4] 108 81 

27 Bogaziçi ve Beyoglu c ihetlerindeki aslıab-ı H. 1279-1306 56 X 4] 142 120 
miyaha mahsus defter 

28 Aslıab-ı miyahın tahrir defteri H. 1306 56 X 41 44 26 

29 Ba'zı kuyud-ı atika defteri H. 1279- 1283 5] X 2] 524 405 

30 Kırkçeşme suları birinci defter - 56 x41 388 3:17 

31 Kırkçeşme suları kayıt defteri - 56 X 4] 498 486 

32 Halkalı suları kayıt defteri - 56 X 4] 498 473 

33 Taksim suları kayıt defteri - 56 X 4] 478 425 

34 Aslıab-ı miyaha ve çeşmelere isabet eden su - 56 X 4] 300 239 
m iktarları kayıt defteri. (39 no. ile gözükü-

yor.) 



xx HATT -I HÜMA YÜN 

Projenin ikinci ana kaynağı ise İstanbul Müftülüğü Şer' i Sici l ler Arşivi 'nde yer alan 1 5  adet 
Ma-i lezfz defteridir. Bu defterlerin ilki olan 256 no. lu defter arşivde bulunamadığından araş
tırmamıza dahi l  edi lememiştir. Defterlerin tablosu aşağıdadır. 

Tablo 2: 
İstanbul Müftülüğü Şer'i Siciller Arşivi Eyüp Kadıltğı Sicil Defterleri Arasında Yer Alan 

Ma-i leziz Defterleri Kato/oğu 

DEFTER DEFTERİN ADI VE KONUSU iHTiVA ETTiGi E B  ADI VARAK. 
NUMARASI YILLAR ADEDi 

2 56 Ma-i Ieziz H. I I9I -1200 44xl 5 9 6  

2 58 Ma-i leziz H. 1200-1 20 7  47xl7 2 34 

280 Ma-i leziz H. 120 7-I209 37xl 7 74 

2 8 5  Ma-i Ieziz H. 1209-I2 I ı 37,5xl 6 71 

293 Ma-i Ieziz H. 12 1 I-12 12 37,5xl 6 45 

299 Ma-i Ieziz H. 12 12 - 1 2 15 45xl6 8 1  

31 4 Ma-i leziz H. 12 16-12 18 38 ,5xl 6 69 

32 3 Ma-i leziz H. 12 18 -1220 45x15,5 66 

331 Ma-i leziz H. 122 1-122 5 37xl7 80 

351 Ma-i leziz H. 122 7-1 229 37x17 72 

367 Ma-i leziz H. 1229 -1232 45,5x20 9 5  

375 Ma-i leziz H. 12 31 -12 34 37x17 74 

40 4 Ma-i leziz H. 12 38 -12 41 53x18 ,5 78 

412 Ma-i leziz H. 12 41-12 45 50 x18 82 

439 Ma-i leziz H. 12 48 -12 53 49 ,5xl8 67 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI XXI  

Yayın Metodu 
Belgenin aslı, Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktarılan transkripsiyon metni ile bir

likte verilmiştir. 

Dil aynen korunarak yazı Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine aktarılmış, sadeleştirme 
yapı lmayarak belge ayrıca özetlenmiştir. 

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet 
metnin baş tarafında yer alan rakamlar sırasıyla, İSKİ Vakıf Su Defteri 'nin numarasını, sayfa 
numarasını ve hüküm numarasını belirtmektedir. 

Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konular tablosu, sonuna da ayrıntı l ı  indeks konula
rak aranan bilgiye ulaşmak kolaylaştırı lmıştır. 

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

Hicrl tarihler, köşeli parantez içerisinde M iladi tarihlere çevrilmiştir. 



XXII iSKi V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

Esere Dair 

Hatt-ı Hümiiyun'un Kaynakları 

Hatt-ı hümayun adı ile yayına hazırladığımiz eser, iski Vakıf Sular Arşivi'nde yer alan bir numaralı defterdeki 
belgelerden müteşekkildir. Defter 1 5 77- 1 804 tarihleri arasında 368 adet belge kaydın ı  ihtiva etmektedir. 

Hatt-ı Hümiiyun'u Oluşturan Belgerlerin Ana ve Alt Konuları 

Eseri oluşturan belgelerin ana ve alt konuları aşağıda tabloda gösteri lmiştir. 

Tablo 3: Katmalar 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA KATMA SU ME CRA MÜLK SU MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN MİKTARI HAKKI (KALAN SU) MAHAL BAGLANDIGI DAiR BERAT ı-m K üM ÇIKTIGI YER MİKTARI MİKTARI CİHET KAY IT TARI Hİ 
NO 

BALIKLI HA VZ SUYOLU 
1 8 1 /l Bostaııcıbaşı Ali Ağa ve Küçükköy 6,5 masura 2 masura 4,5 masura Daye Hatun mahallesi ev 25.4. 1 795 

Hazinedarbaşı Ali Ağa Balıktıhavuz 
civa rı 

ÇİFTEHA VZ SUYOLU 
2 1 /l Mustafa Paşa Vakıf Terkos Kömüreli 3 masura 1 masura 2 masura Bazzaz-ı cedid mahallesi kuyu 1 9-28. 1 1 . 1 665 

Belgrad köyü 
24/l Şehremini Hacı Turmuş Terkos Kömürcü 3 masura 1 masura 2 masura Çelebioğlu mahallesi ev 2-1 1 .4. 1 669 

Belgrad köyü 
ci van 

26/3 Vezir İbrahim Paşa Terkos Orta 1 3  masura (miktar (miktar Murat Paşa mahallesi ev 22.4. 1 670- 1 .5 . 1 67( 
Belgrad yakını belirtilmemiş) belirtilmemiş) (5 masurası ) 

Temaye mevzii 
27/3 Hassa Mimarbaşı Mustafa Terkos Orta 5 masura I masura 4 masura Gül camii mahallesi ev, çeşme, bahçe 5- 14 . ı 2 . 1 669 

Ağa Belgrad yakını 
Duka bostanı 

27/4 Mimarbaşı Mustafa Ağa Terkos Kömürcü 3 masura buçuk masura 2 buçuk masura Arahacılar mahallesi ev 5 - 14 . 1 2 . 1 669 
Belı,>rad yakını 

Dimitraki tarlası 
38/2 Eski haseki Ağası Ali Ağa Terkos Kömüreli 3 masura J masura 2 masura Meydancık mahallesi ev 7- 1 6. ı J . ı 676 

Belgrad köyü 
45/l Hassa Mimarbaşı Hasan Ağa Haslar Orta 6 masura suyun J/3'ü 2/3'ü Un kapanı ev 1 9-28 .2. 1 682 

Belgrad 
45/2 Kisedar Halil Efendi · Haslar Orta 2,5 masura 0,5 masura 2 masura Kargalı mahallesi ev 1 9-28.2 .ı682 

Belb>rad 
47/5 Şehremini katibi Hacı Ömer Haslar 2 masura 0,5 masura 1 ,5 masura Elvanzade mahallesi ev 2.2. 1 685 

Kopuzlupınar 
58/2 Su nazırı İbrahim Eyüp Derecioğlu ı ,5 masura ı çuvaldız ı masura ı (Su sahibinin istediği mahalde 2J.ıO.ı689 

bostanı çuvaldız kullanması) 
64/ı Hassa Mimarbaşı İbrahim Orta Belgrad ile 6 masura suyun ı /3'ü suyun 2/3 Unkapanı ev 1 7-26.2. ı 694 1 Çiftehavuz arası 
84/ı Muhasebeci Melımed Efendi Haslar Orta 6 masura 2 masura 4 masura 26.6. 1 703-5. 7. ı 703 

ibn-i Abdülmeıınan Belgrad civarı 
93/3 Şehremini Dunnuş Eyüp 6 masura 2 masura 4 masura istanbul Çelebioğlu mahallesi 9- ı 8 . l 708 

Kirazlıhavuz 
1 24/1 İbrahim Paşa Haslar Orta (miktar (miktar (miktar Hace Paşa mahallesi (ı çeşme 1 8 .-27 . .  7 . 1 729 

Belgrad yakını belirtilmemiş: belirtilınemiş) belirtilmemiş) ınasurası) 
1 3 1 /2 Valide Sultan Abdullah Efendi oğlu Mustafa Timurhan (miktar (miktar 8 masura 6.9. ı 734 

deresi - Efendi malıallesi belirtilmemiş belirtilıııemiş) 3çuvaıdız 
Belgrad deresi 

ÇUKURMASLAK SUYOLU 
ı 1 4/3 Mustafa Ağa Fatıma Sultan Haslar Cebeci 4 masura 1 masura 3 masura Destereciler başı çeşme 23. 1 1 . 1 722  

köyü civarı ıçuvaldız ı çuvaldız 

DERİNMASLAK SU YOLU 
79/l Mustafa Ağa Ali oğlu Mehmed oğlu Sinan Haslar Cebeci (miktar (miktar (miktar İmam Ali mahallesi ev 5- ı 4.9. ı 700 

Güzelce Çavuş köyü belirtilmemiş (belirtilmemiş) (belirtilmeıııiş) ( l masıırası) 
Mahmud Paşa 



i STANBUL SU KÜLL İYATI XXIII  

Tablo 3: Katmalar (devam) 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA KATMA SU ME CRA MÜLK SU MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN MİKTARI HAKKI (KALAN SU) MAHAL BAGLANDIGI DA1'l. BERAT ı-ı-ÜK ÜM ÇJKTIGI YER MİKTARI MİKTARI CİHET KAYIT TARIHi 
NO 

GÜZELCEKEMER SUYOLU 
34/2 Hazine-i Amire Kethudası Haslar Dikilikay 1 7  masura 1 1  masura 6 masura İshak Paşa mahallesi, Ak bıyık ev 23.8 . 1 675- 1 .9. 1 675  

Hüseyin Ağa mahallesi 
97/1 Hacı Osman Eyüp 5 masura (miktar (miktar N allı Mescidi yanı (yanın ev 2-1 1 .3 . 1 7 1 0  

Küçükkemer belirtihnemiş) belirtilınemiş) masurası) 
c ivan 

98/2 Hazine-i amire kethudası Haslar (miktar (miktar 6 masura İshak Paşa mahallesi ev 29.7. 1 709-7 .8. 1 70S 
Hüseyin Şahinderesi belirtilmemiş belirtilmemiş) 

_yak mı 
99/1 Çavıışbaşı Mehıned Haslar 5 masura 1 masura 3 masura Kabasakal Sinan Paşa mahallesi ev 23. 1 1 . 1 7 1 0-

Güzelcekemer'in 1 çuvaldız 3çuvaldız (yarım masurası) 2 . 1 2. 1 7 10 
üst tarafı 

HACI HAMZA ÇEŞMESİ SUYOLU 
3 1 /3 Kadı Seyid Mehmed Efendi İğnecizade 1 masura (her sene için oı Hacı İ vaz mahallesi ev 1 2-2 1 . 1 2. 1 672  

Bahçesi kuruş) 

HALKALI SUYOLU 
ı 3811 Büyük Ayasofya camii yanı (2 imaret-i amire 30.7 . 1 742 

mas ura) 
1 39/2 Sultan Ahmed camii yakınında camıı 26.6. 1 747 

Kalenderhane camii'ne 
1 40/1 istanbul (1 masura) Darüssade Ağası 26.4 . 1 747 

Beşir Ağa'nın 
katibi'nin evine 

1 4 1 / 1  Sultan Mehmed Han caınii_y_aııı dershane (i lüle) 20.4. 1 747 

1 4211 Sultan Mehıned Han camii (yarım lüle) 20.7 . 1 748 
vakfına 

1 43/1 Eyüp Otakcılar Sadrazam Musta5 1 7 .3 . 1 753 
Paşa'nın yaptırdığı 

zaviyeye 
1 47/1  Ali Paşa-yı Atik camii civarı 1 çeşıne ( 1 masura 1 3 . 1 2. 1 755 

1 48/1 Pir Hacı Mustafa Paşa sarayı ev 28.6. 1 757-7. 7 . 1 757 

1 54/2 Hacı Mustafa Sıdki'ye 1 masura 8-1 6.4. 1 760 
su verilmesi 

1 5711 Valide haınaını yanı Saliha Sultan'ın 30.6. 1 76 1  
mülk sarayına 

1 57/2 Mehıned Tahir'in 1 2-2 1 . 8. 1 76 1  
evine yarım 

masura 
1 59/1 Mahmud Paşa camii civan Şehremini Haşim 1 7 .8. 1 762 

(yarım masura) Ali'nin evine 
1 59/2 Şehremini Haşim 23.8. 1 762 

Ali'nin evine 
1 59/3 

1 60/2 Mahmud Paşa camii c ivan ( 1 Köprüiii sarayı 5- 1 4. 1 763 
mas ur& 

1 69/1 Hacı Mehıned 6.7 . 1 77 5  
Emin Recai'nin 

yaptırdığı ınekeb, 
sebil ve çeşıneye 1 

masura 
1 7011 Sultan Bayezid camii yakını Eski Şeyhiiiislam 30.9. 1 775  

Okcılarbaşı ( 1 ınasura) İbrahim'in 
yaptırdığı çeşıne 

1 7 1 / 1  Divanyolu (yanın ınasura) Ayişe Sultan 1 5 . 1 0 . 1 775 
sarayı 

1 74/1 Paşakapısı yakıııı Fatıma Sultan 28.2 . 1 786 
camii / / / 

İBRAHiM HANZADE SUYOLU ./ 
64/2 M imarbaşı Hüseyin Haslar 8 çuvaldız (miktar (miktar 

' 
29. ı 2. 1 694-

Devecioğlu belirtihneıniş) beliı1ilmemiş) 1 7.4. 1 694 
bostan ı 

İBRAHiM PAŞA SUYOLU 
57/2 Hacı Mehmed Eyüp Çınarlı 1 masura 1 çuvaldız 3 çuvaldız (Su sahibinin istediği mahalde 27 .7 . 1 69 1 -

çeşme kullaruııası) 5.8 . 1 69 1  

KARAKEMER SUYOLU 
56/1 Famış Mustaf Babussaade ağası Haslar Kavak 1 ,5 masura 0,5 masura 1 masura Eyüp Ali Paşa-yı Cedid bağ çe 1 7 . 1 1 . 1 689 

Ağa Abdurraluııaıı Ağa deresi mahallesi 



XXIV 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA 
NO! HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN 

HÜKÜM ÇIKTIGI YER 
NO 

1 72/1 Valide Sultan camii vakfı Haslar Bahçeköy 
civarı 

2/1 
1/3 Yeniçeri kethüdası Süleyman Ayvadderesi 

Ağa 
211 Sekbanbaşı Mehmet Ağa 
2/ 2 Harem-i lıümayun kilercibaşıs Ayvad köyü 

Hasan 
4/7 Bal i oğlu Dergah-ı ali müteferrikası Ço Burgos 

kemeri Ağa 
911 Yeniçeri kethUdası Süleyman Burgos 

Ağa 
9/3 Reisul küttap Şamizade Terkos 

Mehmet Efendi 
l l/2-3 Reisul küttap Veli Eyüp 
l l /5 Şehremini Mehmet Efendi Eyüp 

ı 1 /7 Valide Sultan Terkos 
1 9/3 Sadaret Kaymakamı Vezir Terkos Cebeci 

Süleyman Paşa köyü 
22/3 Hazine-i amire Kethudası Ali Haslar 

Ağa Sırıklıçayırı 
28/3 Darussade Ağası Abbas Ağa Terkos Selhane 

deresi 
30/2 Cebecibaşı İbrahim Ağa Haslar Sırıklı 

çayırı 
45/2 Kisedar Halil Efendi Haslar Orta 

Belgrad köyü 
55/2 Reisülküttab Hacı Mustafa Eyüp Bıçakçı 

Efendi Ferhat malıallesi 
68/2 Sinan Ağa Haslar Çifte 

kemer 
6911 Sinan Ağa Haslar Çifte 

kemer 
9 1 1 1  Sultan Süleyman evkafı 

9 1 /2 İbrahim Eyüp Biiyükyar 

1 04/1 Hacı Ahmed Ağa Terkos Çakal 
deresi 

1 08/1 Başkisedar Halil Haslar Orta 
Belgrad köyü 

1 1 0/2 Ali oğlu Mehmed Küçükköy 
Iskaraaltı 

1 2011 İsmail oğlu Ali oğlu Abdullah Eyüp Fındıklı 
dere 

1 2 1/2 Osman oğlu Receb Eyüp'te miri 
mandıra yakını 

1 54/1 

1 67/1 Haslar Ayvad 
deresi 

ı 73/1 

1 75/1 

1 76/2 
1 79/1 Şehid Mehmed Paşa vakfı 

Tablo 3: Katmalar (devam) 

KATMA SU ME CRA MÜLK SU 
MİKTARI HAKKI (KALAN SU) 

MİKTARI MİKTARI 

KEMERLER SU YOLU 
40 masura (miktarı 

belirtilıneıniş) 
(miktarı 

belirtilınemiş) 

KIRKÇESME SUYOLU 

3 ı 2 

4 masura 1 / 3  2/ 3 
3 masura 1 masura 2 masura 

4 1 .5 2.5 

6 2 4 

2.5 ı 1 . 5 

2 0.5 1 .5 
1 masura 1 1 çuvaldıç 1 masura 
çuvaldız 

1 .5 0 .5  ı 
3 masura 1 masura 2 masura 

9 masura 3 masura 6 masura 

3 lüle yarım Hile 2,5 Hile 

4 masura 1 masura 3 masura 

2,5 masura 0,5 masura 2 masura 

1 masura 0,5 masura 0,5 

2 masura (miktarı (miktarı 
belirtilmemi ş) belirtilmemiş) 

2 masura (miktarı (miktarı 
belirtilmemiş) belirtilmemiş) 

(miktarı (miktarı (miktarı 
belirtilmemiş) belirtilmemis) belirtilmemis) 

(miktarı (miktarı 1 ,5 masura 
belirtilmemiş) belirtilmemiş) 

1 ,5 masura. 0,5 masura I masura 

2,5 masura 0,5 2 masura 

4 masura (miktarı (miktarı 
belirtilmemiş)_ belirtilmemiş) 

1 masura (miktarı (miktarı 
belirtilmeıniş) belirtilmemiş) 

1 masura (miktarı (miktarı 
belirtilmemiş) belirtilmemiş) 

- - -

5 lüle 

İSKİ VAKlF SU DEFTERLERİ / HA TT-I HÜMAYÜN 

MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
MA HAL BAGLANDIGI DAiR BERAT 

CİHET KAYIT T ARIHİ 

V al ide Sultan camii, Bahçekapı sebil, çeşme, 2 .8 .  ı 777 
şadırvan, ınaslak, 

imaret-i amire 

Davut Paşa türbesi yakını mülk çeşme, ev 1 678 

C avuş mahallesi ev 2-1 1 . 1 0. 1692 
Eyüp çeşme 29.8-7 .9 . 1 592 

Davut Paşa ev 1 647 

ev, bahçe 6.8. 1 66 1  

Kadırgalı Bey Tahsin Paşa semti ev 20. 5 . 1 662 

istanbul Şüca mahallesi ev 23-30 . .  8 . 1646 
İstanbul Sarı Nasuh mahallesi ev 4-13 .8 .  1 647 

C avuşbaşı Malıalllesi ev 
Eyüp ev 28 . .  8-6.9. 1665 

ev, çeşme 30.9. 1 666-
8 . 1 0 . 1 666 

istanbul hamam 22-3 1 . 1 . 1 67 1 

Göngörınez mahallesi ev 22-3 1 . 1 0 . 1 6 7 1  

istanbul Kargalı mahallesi ev 1 9-28 2 1 682 

Eyüp Bıçakçı Ferhad mahallesi ev --------
istanbul Dizdariyye mahallesi ev 1 5 . 1 .697 

istanbul Dizdariyye mahallesi ev 24.4. 1698 

Eyüp Tokludede mahallesi çeşme 3 1 .2 . 1 708 
(yarım ınasura) 

1 0- 19 .7 . 1 708 

29.5. 1 7 16 

2- 1 1 .3. 1 7 1 9  

Şirrnerd Çavuş mahallesi ev 23 . 1 0 . 1 720 

8 3 . 1 725 

:)eyh Ebu' I-vefa mahallesi (yarırr çeşme 29. 1 0 . 1 725-
masurası) 7. ı 1 . 1 725 

Enderun-ı 27.4. ı 760-6.5 .  ı 760 
hümiiyun hazine 

kethudası Veli'nin 
evine 

Langa Yeniapı yakını, Uzunçarşı han (2 masura) 29.8 . 1 767 
Valide hanı karşısı çeşme,hamam, 

vakf(1 ,5 lüle) 
Vezirazam Halil 29.5. ı 784 

Hamid Paşa 
yaptırdığı sebile 

Zeyrek camii yakını ( 4 mas ura) camii ve mekteb 1 7 .6. 1 787 
maslağı, çeşme 

AyasolYa-i kebir yakını çe ş me 1 . 1  O. 1 787 
Kadırga limanı, İbrahim Paşa camii, medrese, 1 2 . 1 0. 1 789 

hamamı, Eyüp çeşme, hamam, 
tür be 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

SAYFA ALT İSALE KA TMA SUYUN ADI 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) �ÜM 
NO 

57/1 Başbakıkulu Mehmed'in 
kethudası Mustafa 

69/2 Eski defterdar Malımüd Paşa 

69/3 Sultan Bayezic Güınıiik emini müteveffa Ali 
Bey 

78/2 Ayasafya-i kebir mütevellisi 
Abdurrahman 

1 29/1 Salilıa Hatun 
1 34/1 �ıkk-ı evvel defterdan İbrahiı 

Efendi 

96/2 Mütevellizade Çelebi 

77/2 Yeziriazam Hüseyin Paşa'nın 
harem kethudası Kadızade 

Hacı Mehmed 

l l l  Mahmut Bey; Yeniçeri 
Çavuşu Haydar Çavuş 

9/5 Valide Sultan camii Bina 
emini Hacı İbrahim 

1 1 16 Mirahor-ı evvel İbrahim Paşa 

37/2 Ferlıad Paşa 

8511 Ayasofya Osman oğlu Ali 

1 56/1 

1 6811 

58/l Ali oğlu Abdulınennan 

1 58/2 ı Su nazırı Hacı İbrahim 

611 1  �antari Ahmec Nevruze Hatun 
Bazarbaşı 

Abdurruhrnan 
(Müşterek) 

1 / 2  Muhzır Süleyman Ağa 
4/2 Kemankes Ali Paşa 
4/3 Muhzır Mustafa Ağa 
4/5 Rumeli kadıaskeri Çivizade 

Şeyh Mehmet Efendi 
9/4 Valide Sultan kethüdası Hasa 

Efendi 
ı 1/4 Mimar katibi Mustafa Çelebi 

1 9/ 1  Gümrük emini Malunut Ağa 

38/5 istanbul kadısı Aluned Efendi 

KATMA 
SUYUN 

ÇIKTIGI YER 

Haslar Topçular 
köyü 

Haslar 
Topçıılar'a gelen 

dere üstü 
Haslar Sınklı 

çayırı 
Edirnekapı yakın 

Şehir Ali çayırı 
Haslar Topcular 

c ivan 

Eyüp 
Ayvadlıdere 

Haslar Müderris 
köyü yakını 

Ayvadlı 

Terkos 
Ortaçeşme 

Havass-ı aliyye 

Haslar 
Bakracderesi 

Küçükköy 

Ayvadlı deresi 

Tablo 3: Katmalar (devam) 

KATMA SU M EC RA MÜLK SU 
MİKTARI HAKKI (KALAN SU) 

MİKTARI MİKTARI 

MAHMUD PAŞA SUYOLU 
6 masura 

6 masııra 

1 ,5 masura 

1 lüle 
1 masura 
2,5 kaııuş 

(miktar 
belirtilmemiş) 

1 ,5 masura 4,5 masııra 

1 ,5 masııra 4,5 masııra 

0,5 1 masura 

7 masura 

suyun l /3 'ü suyun 2/3'ü 

(miktar (miktar 
belirtilınemiş) belirtilmemiş) 

MEHMED AGA KEMERi SU YOLU 
5,5 masura 1 masura 4 masura 

lçuvaldız lçuvaldız 

MİHRİMAH SULTAN SU YOLU 
2,5 masura 0,5 masııra 2 masura 

M iRi SU YOLLARI 
6 2 4 

1 .5 0 .5 ı 

1 masura 

1 Ili le 1 kamı ! kamış 1 lüle 

4,5 masura 0.5 masura 4 masura 

NUR-I OSMANİ CAMii SUYOLU 

ORTAHAVZ SUYOLU 
2 masura 0,5 masura 1 ,5 masura 

PAŞAKEMERi SUYOLU 
Haslar Kemerleri 3,5 masııra ı *(3,5 akçe) ı 

Terkos 
Uzuncaova 

Küçükköy 

Küçükköy 
Topçular köyü 

yakını 
Müderris köyü 

Küçükköy 

Haslar Küçükkö� 

Haslar'da 
Küçükköy ile 
Cebeci köyü 

arası 

SULTAN AHMED SUYOLU 
2 masura l çuvaldız 2 masura 
l çuvaldız 

SULTAN BEYAZlT SUYOLU 
3 masura 

1 masura 
7 masura 

3 .5  

1 masura 1 
çuvaldız 

2 .5  masura 

1 ,5 masura 

Yı masura 
3 masura 

1 .5 

1 çuvaldıç 

0.5 masura 

0,5 masura 

2 masura 

Yı masura 
4 masura 

2 

1 masura 

2 masura 

1 masura 

XXV 

MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
MA HAL BAGLANDIGI DAiR BERAT 

CİHET KAYIT TARI Hİ 

Ferlıad Ağa malıallesi ev 14-23.3 . 1 679 

Haydarhane malıallesi ev 10 .7 . 1 698 

İbrahim Paşa camii yakını ev 10 .7 . 1 698 

Bazzaristan-ı Atik yakını çeşme, ev 5- 1 4 .9. 1 700 

İstanbul Hoşkadem mahallesi ev 5-14.9. 1 700 

2 . 1 2. 1 739 

Lala Hayreddin mahallesi (2 ev 6-1 5 . 1 709 
masuras ı) 

1 6-25.8bl 700 

İstanbul Fenari mahallesi çeşme, ev 1 599 

Cezeri Kasım Paşa malıallesi ev 1 663 

istanbul ev 2- 1 1 . 8 . 1 647 

Çukurçeşme yakını ev 1 8-28. 1 676 

Elvanzade mahallesi (yarım ev 24. 7 . 1 704-2.8. 1 70 
ınasurası) 

Dikilitaş Saliha Sultan'ın 14-23.6. 1 76 1  
mülk sarayı 

Cağalzade sarayı yakını ( I  Kadı İbrahim 9 . 1 0. 1 772 
masura 

Serrac İshak Paşa mahallesi 28.8 . 1 688-
6.9 . 1 688 

ı Hoca Paşa yakını ı çeşme 19.9. 1 76 1  

Hobyar mahallesi bağçe 23 . 1 1 . 1 69 1 -
1 . 1 . 1 69 1  

Ç ıkrıkçı mahallesi ev 1 652 

Cezeri Kasıın Paşa mahallesi ev 1 730 

Hace Yunus malıallesi 1 645 

ev 1 644 

Rüstem Paşa medresesi yakını ev 3 1 .5 . 1 662 

istanbul ev 28ocak-6 Şubat 
1 647 

Sultan Bayezid Kalenderhane ev 8. ı 1 . 1 664 
mahallesi 

Derviş Ali mahallesi ev 26. ı 1 . 1 676 



XXVI iSKi V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT-I HÜMAYÜN 

Tablo 3: Katmalar (devam) 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA KATMA SU ME CRA MÜLK SU MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN MİKTARI HAKKI (KALAN SU) MA HAL BAGLANDIGI DAiR BERAT 

HÜKÜM ÇIKTIGI YER MİKTARI MİKTARI CİHET KAYIT TARlHİ 
NO 
52/2 İstanbul ı,'iiınrük emini Ali Haslar Küçükkö 1 ,5 masura 0,5 masura 1 masura İbrahim Paşa lıaınaını arkası ev 2 - 1 1 .5 . 1 688 

Ağa 4.4. 1 689 
56/2 Su nazırı Hüseyin-Eski Haslar Koyun 2 masura 1 çuvaldız 2 masura Mimar Sinan malıallesi ev 2-1 ı ı 1 690 

matbalı emini Mehıned deresi 1 çuvaldız 
80/2 Eski su nazırı Hüseyin Haslar Sırık h 1 masura (miktar (miktar Hafız Melııned Paşa mahallesi ev, çeşıne 20.7. 1 702 

çayırı ve 3 çuvaldız belirtilınemiş) belirtihneıniş) 
Sazhdere 

88/1 Tavukçıbaşı Hassa su nazırı Osman Küçükköy 1 masura 1 çuvaldız 1 masura istanbul Küçük Karaınan'da çeşıne 30. 1 1 708 
Ali Ağa 1 çuvaldız hamam yakınında 

95/4 Feyzullalı Hassa su nazırı Osman Eyüp Ali Paşa 3 masura 0,5 masura 2 .5  masura Ayasetya-i kebir camii yakını ( 1  ev 1 2 -2 1 2 . 1 1 1 709 
Efendi tarlası mas urası) 

97/3 Hacı Mehmed Eyüp Çavuş köy( (miktar (miktar (miktar istanbul Sultaniye yakını ( 1 ev 1 1 -20.4 . 1 709 
belirtilmeınişj belirtilmemiş) belirtilmemiş) masurası)

-

98/1 Su nazırı Hacı Osman Haslar Bahklı (miktar (miktar 8 masura Vali de Sultan h anı bitişi ği ( 1 ev 30.5. 1 7 1 0-8.6. 1 7 1 (  
havuz ile Çavuş belirtilmemiş belirtilmemiş) masuras ı) 

köyü arası 
1 00/1 Mehıned Ağa Abdurrahman oğlu Süleyman Haslar Balıklı 3,5 masura 1 ,5 masura 2 masura 1 0- 1 9 .3 . 1 7 1 2  

havuz ile Çavuş 
köyü arası 

1 03/1 Feyzullalı Hacı Ali oğlu Abdurrahman Haslar Kadı 1 masura 3 1 çuvaldızı 1 masura Molla Gürani mahallesi ev 3. 1 1 7 1 6  
Efendi çayı rı çuvaldız 2çuvaldız 

1 27/ 1 Küçük Hasan Su nazırı Osman Haslar Sırıkh 2 masura (miktar (miktar 1 8. 7 . 1 706 
Paşa çayırı belirtihnemiş) belirtilınenıiş) 

1 37/ 1  Hacı Hasan oğlu Mustafa Haslar Sırıklı 1 masura (miktar (miktar 25 . 1 0 . 1 737 
çayırı 1 çuvaldız belirtilınemiş) belirti lınemiş) 

ı 65/ l Sadr-ı ali katibi Ömer Haslar Küçükkö 1 masura 1 çuvaldız 1 masura Divane Ali mahallesi çe ş me 20. 1 1 765 
lçuvaldız 

SULTAN MEHMET SUYOLU 

4/4 At pazarı 1 masura Zeyrekbaşı ev ı635 

1 1 9/ ı  Dergah-ı mualla çavuşbaşısı Eyüp Cebeci 1 9  masura 4 masura 1 5  masura (Sahibinin istediği yerde 4 . 1 1 . 1 724 
Ebubekir köyü kullanınası) 

ı ı 9/2 Dergah-ı mualla çavuşbaşısı Eyüp Cebeci ı 9 masura 4 masura 1 5  masura Kuınkapu, Koğacı Dede çeşme, sebil 1 6. 1 11 724 
Ebubekir köyü mahallesi, Çakır Ağa mahallesi 

SULTAN SÜLEYMAN SUYOLU 
1 / 4  Başmirahor Mustafa Ağa ve Orta Belgrat ve 2 lüle suyun l/3'ü suyun 2/3' Mustafa ağa'ya ve ? 

Hüseyin kethüda Bahçe Belgrat Hüseyin 
arası kethüda'ya 

3/ 1 Rüstem Paşa Mustafa Ağa Terkos Karga 3 masura 1 masura 2 masura ev 1 654 

köyü 
3/ 2 Haraç ınuhasebecisi Ömer Eyüp Sırıklı 3 masura ev, çeşıne 1 624 

Efendi 'Çayırı 
4/ ı Bayram Paşa Vezir Alunet Paşa oğlu Haslar Kadıçayır 2 masura 1 1 masura 1 masura 1 Süleymaniye camii yanı ev ı648 

Mahmut Ağa çuvaldız çuvaldız 
4/6 aşra hazinedarbaşısı Mehme Terkos 'a bağlı 4 masura 2 masura 2 masura Hacı Harun ve Hüseyin Ağa iki adet çeşnıe, ev 1 637 

Ağa Başhavuz, Petno mahalleleri 
köyü ve Mahmut 

tarlası 
9/2 Mustafa Ağa Oğlu Ahmet Terkos 3 ı 2 Sultan Bayezid han yakını ev 2 1 .5 . ı 662 

Efendi 
1 0/ 1  Sultan Mehmet Hanın annesi Terkos 8 lüle Valide Sultan camii cami 7-ı6 .5 . 1 664 

Hatice Sultan ,diğer Sultan Bahçebelgrat 
Mehmet Hanın annesi ve 

Safiye Sultan 
1 9/2 Dergah-ı ımıalla kapucubaşısı Terkos Kömüreli 5 masura 1 masura 4 masura istanbul Balıçekapı ev 1 6-25 . 5 . 1 665 

imaüddin Belgrad 
20/2 Halıcızade Kethuda İbrahim Terkos Kara 3 masura 1 masura 2 masura Sultan Süleyman camii semt i ev 1 4-23.7 . 1 665 

Ahmedli köyü lçuvaldız lcuvaldız 
20/3 İbrahim Ağa Deli Birader Terkos 2,5 masura 0,5 masura 2 masura Yakup Ağa mahallesi ev ı 9-28. 1 1 . 1 665 

Ortaçeşme 
2 1 12 Köprülü Vezir Mustafa Terkos Kara 3 masura 1 masura 2 masura Süleymaniye yakını saray 1 9-28 . 1 665 

Mehıned Paşa Ahmedli köyü 
23/ 1 Kasabbaşı Mahmud Terkos Kirazlı 9 masura 3 masura 6 masura Aşık Paşa mahallesi Kati b ev, çeşme 3-ı 2 . 1 668 

Hüsrev ınescidi duvarı 
23/2 Dergah-ı ali müteferrikası Terkos Cebeci 6 masura 2 masura 4 masura Arpa emini mahallesi ev 20-29.9. 1 667 

Mehıned köyü yakını 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI XXVII 

Tablo 3: Katmalar (devam) 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA KATMA SU ME CRA MÜLK SU MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN MİKTARI HAKKI (KALAN SU) MA HAL BAGLANDIGI DAiR B ERAT 

HÜKÜM ÇIKTIGI YER MİKTARI MİKTARI CİHET KAYIT T ARIHİ 
NO 
23/3 Başnıznaınçe kaymakamı Ali Terkos Orta 3 masura 1 masura 2 masura Kefeli mahallesi balıçe 1 7-26. ı 667 

Efendi Belgrad köyü 
c ivan 

24/2 -- -- İstanbul Soğan -- -- yarım masura Soğan Ağa mahallesi Peyınan Sultan' ın ı 2-2 14. 1 669 
Ağa malıallesi evi 

25/2 İbrahim Han Vezir Melımed Paşa suyu Terkos Oı1a 6 masura 2 masura 4 masura Haliloğlu malıallesi ev ı 1 -20. 1 669 
suyu masiağı Bel�>rad 

26/2 Rumeli Musa Ağa Haslar Müden·is I masura suyun 1 !3'ü suyun 2/3'ü Sultan Bayezid camii yakını ev 2 ı -29.7 . ı 669 
kadıaskeri köyü yakını Beş 
Melımed Karaağaç mevki i 

Efendi suyu 
29/3 Sadrazam Alımed Paşa'nın ev Terkos 4 masura 1 masura 3 masura Kumkapı ( 1 ,5 masurası) çe ş me 26.8. 1 672-5 .9 . 1 67 

kethudası Melııned Ağa 
29/4 Seyid Mustafa oğlu Seyid Ali Haslar Cebeci 2 masura buçuk masura 1 ,S masura Daye Hatıın mahallesi çeşme 20-29.4 . 1 672 

Çelebi köyü 
3011 Bayram Paşa Sadrazam Alımed Paşa'nın Haslar Kireçfırın ı 2,5 masura buçuk masura 2 masura Başcı Hacı Mahmud mahallesi ev 3- 1 2 . ı 2. 1 67 1  

suyu amcası Hasan Ağa deresi 
3013 Abbas Ağa Dergah-ı ali kapucılarından Haslar Müderris 1 masura l çuvaldız 1 masura Sultan Alımed camii yakınında ev 1 4-24 . I O. ı 67 ı  

suyu Cafer Bey' köyü lçuvaldız Kıırşunlu Odalar nam mahal 
3 1 1 1  Yeniçeri Ağası kaimınakanıı Galata Savakbaşı ı lüle 2 masura 6 masura Galata Rumeli hisarı ev 1 6-25 . 1 672 

Mustafa Ağa 
3 ı /2 Hassa mimarbaşı Mustafa Ağ Haslar Kirazlı 3,5 masura 1 masura 2,5 masura Üskünıli mahallesi ev 2 1 -30. 1 672 

dere yakını 
3211 Dergah-ı iili yeniçerileri katibi Haslar Kavak 4 masura buçuk masııra 3,5 masura Sarı Nasuh mahallesi Serrac ev, çeşme 2 1 -30. 1 2 . 1 672 

Melınıed Efendi deresi Doğan mahallesi 
32/2 Eski mimarbaşı Mustafa Orta Belgrad 5 masura 1 masura 4 masura anga, Şeyh Ferhad camii yakını Darülhadis, 23 . 1 0. 1 672 

Efendi köyü yakııııııda Soğukçeşme yakını çeşme, ev 
Duka bostanı 

deresi 
32/3 Baştezkereci Alımed Efendi Haslar Topçular 3 masura 1 masura 2 masura 3 Katib Şemseddin malıallesi ev, çeşme ı 8-27.7 . 1 672 

köyü Jçuvaldız çuvaldız 
3311 Bayram Paşa Tersane-i amire emini Ş ile'li Haslar Müderris 1 masura ı çuvaldız 1 masura Nal lı Mescid malıallesi ev 1 2-2 1 . 1 2 . 1 672 

suyu Mehmed Efendi ve Aras köyleri l çuvaldız 
arası 

33/3 Su nazırı İbrahim Ağa Terkos Valide 5 masura 1 masura 4 masura Hacı Hamza malıallesi (2 ev 23.8 . 1 675- 1 .9 . 1 675 

havuzu deresi ınasurası) 
34/3 Babüssaade ağası Davud Ağa Haslar'da Burgos 1 masura suyun l /3'ü suyun 2/3'ü İmam Ali mahallesi ev 1 6-25.2. 1 676 

ile Sultan 
Süleyman hanın 

yaptırdığı kemer 
arası 

3511 -2 Dördüncü haseki Ayşe Sultan Terkos Kurd - - 5,5 masura Balıçekapı saray, çeşme (3 1 6-25 .3 . 1 676 
bostaııı yakını masuras ı) 

3711 Vezir Mustafa Paşa Orta Belgrad 2,5 masura buçuk 2 masura (sahibinin istediği yerde 3 1 .8 . 1 676-9.9. 1 676 
köyüyakını kullanması) 

37/3 İbrahim Ağa Haslar Karye 1 masura l çuvaldız 1 masura Hacı Hamza mahallesi ev 1 8-28. 1 0. 1 676 
deresi 1 çuvaldız 

40/3 Mehıned Ağa Vezirazam Ahmed Paşa'nm Haslar MüdeıTis 1 masura 1 çuvaldız 3 çuvaldız Cezeri Kasım Paşa mahallesi ev 1 5-24 3 1 678 

ve Çelebi telhiscisi Alımed Ağa köyü yakınındaki 
Efendi Kadı çayırı 

4 11 1  Hayl1 Efendi Hace Hamza mahallesi Haslar Kadı 3 masura Hace Hamza malıallesi ev 1 4-23 2 1 678 

sakinlerinden Melımed çayı n lçuvaldız 
43/1 Haylı Efendi Divan katibi Mustafa Efendi Haslar Kadı 2 masura 0,5 masura 1 ,5 masura Hace Sinan mahallesi ev 28 8-6 9 1 679 

çayı n 
43/2 Haylı Efendi Divan katibi Mustafa Efendi Haslar Kadı 3 masura 1 masura 2 masura Hace Sinan mahallesi ev 28 8-6 9 1 679 

çayırı 
43/3 Sadrazam Mustafa Paşa'nın Haslar Sırıklı 4 masura 1 masura 3 masura Sadrazam Mustafl 27 8 1 680 

Saray kethudası Hasan çayı n Paşa'nın Saray 
Kethudası Hasan'< 

44/2 Dergah-ı ali çavuşu Hasan Haslar Küçükkö 1 masura 0,5 çuvaldız 3,5 çuvaldız İstanbul Sivrikoz mahallesi ev 1 2  1 2  1 68 1  
Çavuş yakınındaki 

kumluk 
44/3 İbrahim Paşa Sadrazam Mustaffi Paşa Terkos Çakarlı 2,5 masura 0,5 masura 2 masura İstanbul Süleymaniye saray 1 9-28 2 1 682 

çeşme 1 çuvaldız 1 çuvaldız 
45/3 Sultan Süleyman Han vakfı Haslar Evaspa 1 masura 1 çuvaldız 1 masura Şehzadebaşı Kalanderhane ev IO- ı9  9 1 685 

mütavellisi Hacı Mehmed Ağ deresi 1 çuvaldız malıallesi 



XXVIII İSKİ VAKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

Tablo 3: Katmalar (devam) 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA KATMA SU MECRA MÜLK SU MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN MİKTARI HAKKI (KALAN SU) MA HAL BAGLANDIGI DAİR BERAT HÜKÜM ÇIKTIGI YER MİKTARI MİKTARI CİHET KAYIT TAR IHİ  
NO 
4611 Rüstem Paşa Sadrazam'ın ev kethudası Haslar Fulya 1 masura 1 I çuvaldız 1 masura Sultaan Süleyman Han canı ii ev 9- 1 8  1 682 

Hasan Ağa deresi çuvaldız yanındaki Künkcü(?) Sinan 
malıallesi 

46/2 Mesih Paşa Vezirazam Sultan Paşa'nın Terkos 6 masura (Su salıibinin istediği malıalde 5 - 14  8 1 682 
kethudası Alımed Ağa Çınarlıçeşme ile kullanması) 

Kara Alımedi i 
köyleri yakını 

46/3 Hacı Sinan oğlu Abdtilmenna Terkos Eski tarla 3 masura 1 masura 2 masura Eyüp Mustafa Paşa malıallesi çeşme 3 - 1 2  10 1 682 
47/1 Rüstem Paşa Mustafa Paşa'nın eski Eyüp Fulya 2 masura 0,5 masura 1 masura 3 Eyüp Serv ıııalıallesi bağçe, ev 1 7-26 6 1 683 

kethudası Hasan Ağa deresi lçuvaldız çuvalddız 
47/2 Hassa suyolu nazırı Hüseyin Terkos 6 masura I ,5 masura 4,5 masura Na'Jiımescid ve Hace Paşa iki ev 20-29 I O 1 684 

rif'tehavuz yakın malıaileleri 
48/3 Şehremini nıznaınecisi Alımec Haslar 1 masura I çuvaldız 3 çuvaldız Molla Gürani malıallesi ev 1 9. 1 1 . 1 685 

Efendi Çınarlıçeşıne 
48/4 Fatih Sultan Melııned vakfı Terkos Oı1adere 2 masura 0,5 masura 1 ,5 masura Molla Hüsrev malıallesi ev 2 1 . 3 . 1 686 

nıznamecisi Melımed Efendi vadi si 
4911 Çobançavıış Malıallesinde Haslar İdiıyaki 2,5 masura I 0,5 masura 2 masura Çobançavuş malıallesi ev 1 3-22.6. 1 686 

silkin Receb çayı rı çuvaldız lçuvaldız 
49/2 Hasan Paşa Başmuhasebe lıalifesi Halil Haslar Hamr 2 masura 1 masura I masura (Su salıibinin istediği malıalde 24.  l l  . 1 688 -

Efendi deresi kullanması) 2 . 1 . 1 689 
5011 Dayı Hacı Ömer Ağa Haslar Uskumnı 3 masura 3 1 masura 2,5 masura Sultan Bayezid malıallesi ev 1 3-22 .7 . 1 686 

köyü çuvaldız Içuvaldız 
50/2 İbralim Paşa Vezirazam Mustafa Paşa'nı ev Haslar Çınarlı 2,5 masura I I çuvaldız 2,5 masura (Su salıibinin istediği malıalde 1 3-22 . 1 . 1 689 

kethudası Hasan A 'a çeşıne çuvaldız kullanması) 
5 1 1 1  Güzelce keme Eski miri lımtabaşı Dunnuş Haslar Ceberci 1 masura (?) Daye Hatun malıallesi ev 1 2-2 1 .5 . 1 688 

k(iyü 
52/3 Hasan Paşa Tersane-i amire nıznaınçecisi Haslar 2,5 masura Nevbahar malıallesi ev 4 .4 . 1 689 

İbrahim Efendi Demirkapı, l çuvaldız 
Uzuncaova 

5411 Alımed Istabl-ı amire kolancıbaşısı Haslar 2 masura 1 0,5 masura 1 masura (Su salıibinin istediği malıalde 
Ketbuda Alımed Büyükçınarlı çuvaldız 3çuvaldız kullanması) 

çeşme yakını 1 9.6. 1 689 
(Aynı zatın aynı malıalde 

çıkardığı 2.suyu) 3 çuvaldız 1 çuvaldız 2çuvaldız İstanbul ev 
54/2 M emiş Su nazırı İbrahim Terkos Kavak kuyu 29.7. 1 689 

Mustafa Ağa deresi 7.8. 1 689 

55/1 Kamış M usta( Su nazırı İbrahim Haslar Sumazen 3 masura 3 çuvaldız 2,5 masura Esirci Kemal ve Hobyar ev, hamam 1 .7 . 1 689 
Mustafa Paşa l çuvaldız ınalıalleleri 
suyu deresi 

5911 Satır Hasan Haslar Paşa 8 masura 3 maslira 5 masura Molla Gürani malıallesi çeşme 20-29.4 . 1 69 1  

deresi 
6011 Nasuh Paşa Mimarbaşı Hüseyin Topkapu Nasulı 1 masura (miktar (miktar (Su salıibinin istediği malıalde 8- 1 7 .7 . 1 69 1  

Paşa deresi lçuvaldız belirtilmemiş) belirtilmemiş) kullanması) 
60/2 Abdullah oğlu Receb Eyüp Ayvadlı l l  masura 3 masura 8 masura 8- 1 7 . 7 . 169 1  

köyü 
62/3 Süleymanzade Mustafa Haslar Avaspa 2,5 masura 0,5 masura 2 masura Finız Ağa malıallesi ev ı .  ı 1 . 1 693 

köyü 
63/2 Mustafa Ağa Valide Sultan kethudası Orta Belgrad ile miktar (miktar l l  masura Unkapanı ( I masurası) mualliınlıane ı 8.27. 1 694 jMastafa Efendi-İsmihan Jıanur Balıçe Belh'Tad beliı1ilmemiş belirtilıııemiş) ınusluğu, çeşıne 

arası (I masurası) 
65/1 İsmihan hanım Orta Belh'Tad ile 2 lüle suyun 1 /3 Hobyar malıallesi ev 1 - 1 0 . 1 0. 1 694 

Balıçe Belgrad 
arası 

6512 Hüseyin Ağa Mustafa Ağa - Hüseyin Ağa Orta Belgrad ile 2 lüle suyun 2/3 Çelebioğlu malıallesi e v  2- 1 1 .7 . 1 696-

Bahçe Belgrad 7.7 . 1 696 

arası 
6611 Mirahur Mustafa -Hüseyin Haslar 2 liile suyun 1 /3 suyun 2/3 U nkapan ı( 1 i iiiesi ) saray 1 2-2 1 .6 . 1 696-

Ağa 8.6 . 1 696 

66/2 N azır İbrahim Terkos Donuz I 8 çuvaldız 3çuvaldız 1 5  çuvaldız Eyüp Selam i Melımed Bey ev 2-1 1 . 7 . 1 696-

deresi mahallesi (3 çuvaldızı) 27 .7 . 1 696 

67/1 Mustafa Ağa - Hüseyin Ağa Orta Belh�·ad ile 2 lüle suyun 1 /3 suyun 2/3 Eyüp Cami-i kebir mahallesi yalı 1 4.8. ı 696 

Bahçe Belgrad ( I  lülesi) 
arası 

67/2 Kayış Mustafa Su nazırı İbrahim Terkos miktar miktar miktar Sarı Musa mahallesi kuyu 20. 1 1 . 1 696 

Ağa belirtilmemiş beliı1ihneıııiş belirtilmemiş 
7 1 /2 Vezir-i azam Mustafa Paşa'nın Haslar Çınarlı 3 masura 0,5 masura 2,5 masura 5 - 1 4 . 1 1 . 1 698 

veznedan Osman çeşme 
72/2 İbrahim Paşa Altımenner'de sakin Hüseyin Haslar Küçük I ,5 masura 1 çuvaldız I ,5 masura Molla Gürani mahallesi ev 23 . 1 . 1699-

Çınarlı çeşme 1 çuvaldız 1 .2 . 1 699 
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Tablo 3: Katmalar (devam) 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA KATMA SU ME CRA MÜLK SU MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN MİKTARI HAKKI (KALAN SU) MAHAL BAGLANDIGI DAiR BERAT 

HÜKÜM ÇIKTIGI YER MİKTARI MİKTARI CİHET KAYIT TARIH İ 
NO 
7311 Hacı Hasan Haslar Cebeci 7,5 masııra 1 ,5 masura 6 .masura (Su salıibinin istediği malıalde 1 7-26. 1 698 

köyü kullanması) 
73/2 Mustafa Ağa Hasan Haslar Orta 3 masura (miktar (miktar Taşcı Mustafa mahallesi( yarım ev 1 6-25. 1 0 . 1 699 

çeşıne belirtilınemiş) belirtilıneıniş) ınasura) 
7411 Hasan Haslar Orta 3 masura (miktar (miktar İskender Paşa mahallesi( I ev 25. 1 0. 1 699-

çeşme beliı1ilıııeıniş) belirtilmeıniş) mas ura) 3 . 1 1 . 1 699 
74/2 Hafız Melııned Çiftelıavzlar (miktar (miktar (miktar Hobyar malıallesi ev 1 6-25.8 .  I 700 

yakını belirtilmemiş] belirtilmemiş) belirtil ıııemiş] 
75/2 Başçavuş Alımed Ağa, Ali Haslar (miktar (miktar 2,5 masura Onıç Gazi malıallesi (I masura ev 8- 1 7.7. 1 70 1  

Bey Kırkçeşınebaşı belirtilmemiş] beliı1ilmemiş) I çuvaldızı) 
76/1 Bayram Paşa Yezir-i azam Hüseyin Paşa'nır Haslar Karga (miktar (miktar 2 masura (Su salıibinin istediği ıııahalde 1 6-25.8. 1 70 1  

kethudası Hasan köyü belirtilmemiş l beliı1i lmemiş) kullanması) 
78/1 Abbas Ağa Hassa Kasapbaşı Melımed Haslar 1 masura l çuvaldız 1 masura ev 1 6-25.8. 1 700 

Uzuncaova 1 çuvaldız 

7811 Hasan Paşa Kanbur Mustafa Paşa Haslar Kadı (miktar (miktar 2,5 masura Çukur çeşıne yakını ev 1 6-25 . 8 . 1 700 
Yakuplu köyü belirtilıııemiş: belirtilıneıniş) 

79/2 Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı 1 4  masura 2 masura 1 2  masura Zeyrek camii yanı ev 1 8.8. 1 702 
Yakuplu köyü 

80/1 Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı 1 4  masura 2 masura I 2 masura Halil Paşa camii yaııı ev 1 8.8. I 702 
Yakuplu köyü 

8 11 1  Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı I 4 masura 2 masııra 1 2  masura İstanbul (boş)malıallesi(suyun ev 27.7 . 1 702 
Yakuplu köyü yarısı) 

82/2 Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı 1 4  masura 2 masura 1 2  masura 1 8.8. 1 702 
Yakuplu köyü 

82/3 Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı 1 4  masura 2 masura 1 2  masura Mustafa Bey malıallesi medrese 1 8.8. 1 702 
Yakuplu köyü 

83/1 Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı 1 4  masura 2 masura I 2 masura İstanbul (boş)malıallesi(suyun ev 1 8.8. 1 702 
Yakuplu köyü yarısı) 

83/2 Hasan Paşa Hacı Ramazan Haslar Kadı 1 4  masura 2 masura 1 2  masura 6.3 . 1 703 
Yakuplu köyü 

85/2 Rüstem Paşa Süleyman kızı Salilıa Haslar Ayvadlı 3,5 masura 0.5 masura 3 masura 1 5-24.6. 1 704 
köyü 

86/1 Hadım Hasan Paşa vakfı Haslar Cimri (miktar (miktar 3 masura çeşıne 1 5-24 .2 . 1 705 
deresi belirtilıneıniş; belirtil ınemiş) 

8711 Süleymaniye evkafı Haslar MüdeıTis 3 masura I çuvaldız 3 masura Konık Mahmud Malıallesi ( I  ,5 çeşme 30. 1 . 1 708 
mütevellisi Alımed Efendi köyü lçuvaldız masuras ı) 

87/2 Kebeciler Iıaııı Hassa su nazırı Osman Haslar Karfa ve 5,5 masura 1 masura 4 masura Akseki malıallesi ( I  masuras ı )  çeşme 30. 1 . 1 708 
Keteli(?) köyleri 

arası 
88/2 Süleymaniye evkafı Haslar Müderris 3 masura l çuvaldız 3 masura Ebubekir Paşa camii yakını ( 1  ,5 çeşme 30. 1 . 1 708 

mütevellisi Alımed Efendi köyü I çuvaldız mas ura) 
9011 Melııned oğlu Osman Eyüp Ayvadlı (miktar (miktar (miktar Ak bıyık camii yanı (suyun yarısı ev 26. I 2. I 705-

havuzu ve Davuc belirtilmemiş belirtilmeıniş) belirtilmemiş) 5. 1 . 1 706 
Paşa bahçesi 

arası 
9 1 /3 Ayişe Sultan Hacı Yeliyüddin oğlu Eyüp Uzuncaova 5 masura I masura 4 masura Samanviren malıallesi çeşme 1 9-28.7 . 1 708 

Abbas Ağa Melııned I çuvaldız I çuvaldız 
94/2 Meluned oğlu Mustafa Terkos Balıçekö (miktar (miktar 1 2  masura I 5-24.6 . 1 704 

civa rı belirtilıneıniş' belirtilmemiş) 
96/4 Şıkk-ı evvel defterdan Eyüp Sırıklıçayır 2 masura (miktar (miktar 1 1 -20.2. I 7 1 0  

Ebubekir Ağa belirtilmemiş) belirtilmeıniş) 
1 0 1 1 1  Vezirazam Ali Paşa'nın Ruınelilıisarı 2,5 masura 0,5 masura 2 masura Rıımelilıisarı Bey camii yanı çeşme, yalı 1 9 . 1 1 . 1 7 1 5  

kethudası İbrahim vekili Söğütlük 
Süleyman 

1 05/1 Hacı Odabaşı- Ferhad Paşa Haslar Bakrac 1 O masura 2 masura 8 masura 22-3 1 .3 . 1 7 1 9  

Arif Efendi deresi 
1 06/2 Su nazırı Mehmed oğlıı Eyüp Kemerler 1 masura (miktar (miktar Koçi Dede mahallesi çeşme 4- 1 3 . 1 0. 1 7 1 9  

Abdurrahman Içııvaldız beliı1ilınemiş) belirtilmemiş) 
1 08/2 Matbah-ı amire emini Halil İstinye Kara 1 ,5 masura 0,5çııvaldız I ,5 masııra 1 2-2 1 . 1 . 1 720 

Hasanzade 0,5çııvaldız 
çiftliği 

1 09/1 Şıi>J<-ı evvel defterdan Ali Haslar Ayvad I I masııra 3 masura 8 masııra !Yakır Ağa malıallesi ( 1  masıırası ev 4-1 0.9. 1 720 
Paşa köyü 



XXX 

SAYFA ALT İSALE KATMA SUYUN ADI KATMA 
NO/ HATTI (Suyu Katanın Adı) SUYUN lı-nJı<.ÜM ÇIKTIGI YER 
NO 

ı ı 1 /2 Hasan Paşa Eski Şeyhülislam Seyyid Haslar 
Feyzullah KadıYakupltı 

köyü civarı 
ı 1 7/2 Mehıned oglu Hacı Hasan Haslar Cebeci 

köyü civarı 
ı ı 8/1 Mehıııed oğlu Hacı Hasan Haslar Cebeci 

köyü civarı 
1 2511 Mustafa oğlu Hacı Mehmet Avaspa köyü 

yakını 
1 2 5/2 Seyyit Alunet Avaspa köyü 

yakını 
1 2611  Hacı Beşir Ağa Eyüp Küçükköy 
1 26/4 Bayram Paşa Hacı Melımed oglu Osman İstanbul Suyolu 

köyü 
1 27/2 Ali oglıı Hasan Haslar Ayvad 

köyü 
1 29/2 Mesih Paşa Mustafa Paşa'nın kethudası Haslar 

Hasan Ağa Çınarlıçeşme 
civarı 

ı 30/1 Güzelce Hasan oğlu Hüseyin Haslar 
Mahmud Paşa Cebecibaşı köyü 
-Mesih Paşa 

1 3 1 / 1  Bayram Paşa Mehmed oğlu Osman Haslar Cebeci 
köyü yakıııı 

1 34/1 Hasan Paşa Şeyhülislam Scyyid Feyzullah Kadı Yakupltı 
köyü 

144/1 Vekil Hüseyin -Hacı Mustafa Çayhclere 
ve Halil 

1 6 1 /1 Haslar C ebeci 
köyü yak mı 

1 62/1 

1 65/1 Sadr-ı ali katibi Ömer Küçükköy ci van 

1 28/1 Karagöz Kethııda Hacı Hüseyin Haslar Müderris 
Meluned Pasa köyü ci van 

1 28/2 Hacı Mustafa Haslar Cico(?) 
çiftl iği karşısı 

1 0712 Kara İbrahim İslam Bey mahallesi'nde Eyüp Ayvadlı 
Paşa -Hassa sakine Fatma köyü 

Odabaşı 

28/1 Darüssaade ağası Abbas Ağa Üsküdar Bıılgurlı 
köyü yakını 

36/r Vezir Yusuf Paşa Haslar Deginnen 
deresi 

38/4 Veziriazam Ahmed Paşa'nın Üsküdar Bıılgıırlt 
kethudası Süleyman Ağa 

39/1 Sadrazam Mııstara Paşa Üsküdar Bulgıırlt 

7 1 / 1  Altı Boğça Ahmed Efendi Haslar Büyük 
dere 

72/1 Hassa Bostancıbaşısı Mustafa Eski Çamhca 
ıyakııııııda İlisula� 

ı ı 5/1 Eminzade Ahmed Üsküdar Bıılgıırlı 
köyü ci van 

ı 23/1 Tersane-i amire emini Cengar köyü 
Eminzade Ahmed 

ı 53/1 

Tablo 3: Katmalar (devam) 

KATMA SU 
MİKTARI 

1 4  masura 

4 masura 

4 masura 

(miktar 
belirtilmemiş) 

1 masura 

3 çııvaldız 
(miktar 

belirtilınemis 
(miktar 

belirtilmeıniş· 
(miktar 

belirtilmemiş 

4,5 masura 

(miktar 
belirtilmemiş 

1 2  masura 

1 masura 3,5 
çııvaldız 
(miktar 

beliı1ilmemiş 

I masura 
lçııvaldız 

ME CRA 
HAKKI 

MİKTARI 

2 masura 

(miktar 
belirtilınemiş) 

(miktar 
belirtilmemiş) 

(miktar 
belirtilmemiş) 

(miktar 
belirtilmemiş) 
0,5_çııvaldız 

(miktar 
belirtilmeıniş) 

(miktar 
belirtilınemiş) 

(miktar 
belirtilmemiş) 

1 ,5 masura 

(miktar 
belirtilmemiş) 

(miktar 
belirtilmemiş) 

1 ,5 çııvaldız 

(miktar 
beliııilmemiş) 

1 çııvaldız 

MÜLK SU 
(KALAN SU) 

MİKTARI 

12 masura 

(miktar 
belirtilıncmişl 

(miktar 
beliı1ilınemiş) 

1 masura 

(miktar 
belirtilmemiş) 
2,5 çuvaldız 

1 masura 
1 çuvaldız 1 hi la 

(miktar 
beliııilıneınişl 

(miktar 
belirtilmemiş) 

3 masura 

1 masura 
1 çuvaldız 1 h ila 

(miktar 
belirtilmeııı!il 

1 ,5 masura 

(miktar 
belirti lmemiş) 

1 masura 

TURU]\JÇ_LUK SU YOLU 
3,5 masura (miktar (miktar 

belirtilmeıniş) belirtilmemiş) 
1 masura 1 çııvaldız 3 çııvaldız 

UZUNCAKEMER SUYOLU 
(miktar (miktar 0,5 masura 

belirtilmemiş belirtilınemiş) 

VALİDE SULTAN SUYOLU 
6 masura 1 masura 5 masura 

2 masura (miktar (miktar 
belinilmemiş) beliı1ilıneıniş) 

8,5 1 ,5 7 

1 Masura, 1 1 Çııvaldız 1 Masura 
Çuvaldız 
3 kamış suyun 1 /3'ü 4 masura 

2,5 masura 0,5 masura 0,5 2 masura 
0,5 çııvaldız çııvaldız 

4 masura ı masura 3 masura 

7 masura ı masura 5,5 masura 
1 çuvaldız 3çııvaldız 

iSKi V AK IF SU DEFTERLERi 1 HATT-l HÜMAYÜN 

MÜLK SUYUN BAGLANDIGI MÜLK SUYUN KATMA SUYA 
M AH AL BAGLANDIGI DAiR BERAT 

CİHET KAYIT T ARIHİ 

3.2. ı 72 1 

1 4 . 5 . 1 724 

14 . 5 . 1 724 

Tavukpazarı yakını han ı 8-27 .5 .  ı 730 

(sahibinin istedigi yerde ı 8-27 .5 .  ı 730 
kullanması) 

28.5 .  ı 73 1 -6.6. ı 73 ı 
8- 1 7. 2 . 1 732 

Uzunçarşı (2 masurası) han 23 .6 .  1 706-2 .7 .  1 70E 

İskender Paşa mahallesi ( 1 ev 9- 1 8.4. 1 70 1  
masuras ı) 

8- 1 7 .7 . 1 70 1  

ı 8-27.2. ı 732 

2 . 1 2 . 1 739 

Hobyar mahallesi ev 29.9. ı 753-
8 . 1 0. 1 753 

Tavukpazarı (2  masıırası) ev 5- 1 4 .4 . 1 763 

Langa Yenikapıısı harici (8 çeşme, boyahane, 29.4. ı 763 
mas ura) haınaın 

Divane Ali malıallesi çeşme 20. ı .  ı 765 

30.9. ı 706-
9 . 1 0 . 1 706 

Arahacı Bayezid mahallesi çeşme 9- ı 8. ı o. ı 706 

Dede çeşmesi ev 9- 1 8.7 . 1 7 1 9  

Takyeci Cafer Ağa mahallesi çeşme 2 - 1 1 .4 . 1 6 7 1  

Mahmud Ağa çeşmesi yakını saray ı 5-24. ı 676 

(Diledigi malıalde kullanınasma 24 ı 1 677 
dair) 

Üsküdar Solak Sinan mahallesi tekke, çeşme, 20-30 8 1 677 
şadn-van 

Altı Bohça mahallesi sebil, ev 5. ı 1 . 1 698 

Gülfam Hatıın mahallesi ev 5 - 1 4. 1 2. 1 698 

Menzilhane yakını çeşme 26. ı 1 . 1 722 

Kefce mahallesi, Hasan Ağa cami' -i şerif 23 1 1 . 1 727 
mahallesi maslagı, ceşıne, 

se bil 
Eski ve yeni -
�nelere 







İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

lllla-b 4-13 Ekim 1577 tarihli, İstanbul kadısı tara
fından yapılan ve Defterdar Hasan 'ın deftere kaydet
fiği çeşme, sebil, cami, imaret, abdesthane, hamam, 
ev, bahçe, mas/ak, kuyu vs. su tevzi ve tahrir kayıtları. 

Merhum Bali Paşa cami ' i  hareminde vaki' olan masiağa 
bir masura. 

Hacı Sumak mahallesinde vaki '  olan çeşmeye bir 
kamış. 

Sarugerz harnmaını önünde vaki ' olan çeşmeye iki 
kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi burma olup ziyadesi 
hammarn-ı mezbfıra car'idür. 

Yeniçerilerün yeni odalarında Karaköy kapusında vaki' 
olan çeşmeye bir kamış bir masura. 

Merhum Hüsrev Paşa türbesi korbında olan çeşmeye bir 
kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi burma olup ziyadesi 
merhum Lutfi Paşa hammarnma caridür. 

Yeniçerilerün yeni odalarında Ağakapusı'nda olan çeş
meye iki kamış bir masura. 

Cem'an üç lüle üç kamış 

Zikr olman Y enibağçe makseminden A vretbazarı ve 
Yedikulle canibine cari olan sulardur ki zikr olınur: 

Yenibağçe'de Defterdar Mustafa Beğ mescidi kurbında 
vaki '  olan çeşmeye bir kamış. 

Rüstem Çelebi mektebi korbında vaki' olan Vezir-i 
a'zam hazretlerinün alıfırlarında kendüler ilhak eyle
rlükleri sudan bir masura. 

Çil ingirbaşı mahallesinde vaki' olan kuyuya bir kamış. 

Sinan Paşa mescidi korbında olan çeşmeye bir kamış. 
Mezbfır çeşmenün ayağı Simkeş çeşmesine caridür. 

Yazıcı mescidi korbında olan kuyuya bir kamış. 

Ördek Kassab mahallesinde Rüstem Çelebi mektebi 
korbında vaki '  olan çeşmeye bir kamış. Mezbfır çeş
menün lülesi burma olup ziyadesi sabıka arpa emini 
olan Ali Çelebi evine caridür. 

Defterdar Ahmed Çelebi mescidi korbında vaki' olan 
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VAKlF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

çeşmeye bir kamış. Mezbur çeşmenün lülesi hurma olup 
ziyadesi merhume Şah-ı Huban Hatun evine carldür. 

112/a-b Su yvzi ve tahrir kaydının devamı. 

Seydl Çavuş mescidi kurbında olan çeşmeye bir kamış. 
Mezbur çeşmenün lülesi hurma olup sabıka Haseki 
Sultan mütevelllsi olan Mehemmed Çelebi'nün evi kur
bında olan çeşmeye cari olmağiyçün emr-i şerif sadaka 
ol ınup lakin haliya mezburun evine ve ol çeşmeye 
cari dür. 

Yazıcı mescidi kurbında Kunçeşme dimekle ma'rüf 
çeşmeye bir kamış. Ziyadesi Yazıcı mescidinde vaki '  
olan abctesthaneye carldür. 

Kürkcibaşı mescidi kurbında vaki ' olan çeşmeye bir 
kamış. Mezbur çeşmenün lülesi hurma olup zevayidi 
Çukurbostan'da vaki '  olan çeşmeye carldür. 

Avretbazan kurbında Canbaziyye mescidi yanında vaki ' 
olan kuyuya bir kamış .  

Davüd Paşa çarsusında vaki ' olan çeşmeye iki kamış. 
Mezbur çeşmenün lülesi hurma olup ziyadesi Davüd 
Paşa iskelesinde İskender nam sipiihi bina eyledüği · 
çeşmeye carldür. Ber müceb-i hükm-i şerif. 

Merhume Şah Sultan evinde vaki '  olan masiağa [bir 
kamış] ber muceb-i beriit-ı alişan. 

Monla Gürani mahallesinde vaki' olan çeşmeye iki 
kamış. Mezbı1r çeşmenün ayağı gice ile merhum Murad 
Paşa hammarnma ve cami' ine ve imaretine carldür. Ber 
müceb-i hükm-i şerif-i all. 

Hacc Bayram mahallesinde Sekbanbaşı [e]vi kurbında 
olan çeşmeye bir kamış ve bir masura. 

Avretbazarı kurbında Hacc Ahmed mescidi yanında 
olan çeşmeye iki kamış. Mezbür çeşmenün lülesi hurma 
olup bir mikdan sabıka odabaşı olan evine ve bir 
mikdan Aksaray çarşüsında tekye kurbında vaki' olan 
çeşmeye carldür. 

Çukurbostan kurbında vaki ' olan çeşmeye bir kamış. 

Karanahud evi kurbında vaki' olan çeşmeye bir kamış. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Merhum Davud Paşa hammarnma bir kamış. 

Merhfıme Şah Sultan evi korbında vaki' olan çeşmeye 
b ir kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi hurma olup ziyadesi 
merhume-i mezbfırenün evinde olan masiağa carldür. 
Ber mfıceb-i hükm-i şerif. 

113/a-b Su tevzi ve tahrir kaydının devamı. 

Efşancı mahallesi korbında vaki' olan kuyuya bir kamış. 

Kapuağası Ya'küb Ağa hammarnma ve çeşmesine iki 
kamış bir masura. Mezbur i lhak eyledüği sudandur. 

Merhume Hacce Hattın mescidi korbında vaki ' olan 
çeşmeye iki kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi hurma olup 
ziyadesi istimadiyye(?) kapusında sabıka topcılar katibi 
olan Mahmud bina eyledüği çeşmeye caridür. Ber 
muceb-i hükm-i şerif. 

Mirahfır cami ' i  korbında tarik-ı arnmda vaki '  olan 
çeşmeye iki kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi burma olup 
ziyadesi cami'- i  mezbur korbında mahalle içinde vaki '  
olan çeşmeye caridür. Ber muceb-i hükm-i şerif. 

Çerakcı mahallesi i le Kassab Hacc Hamza mahallesi ma 
beyninde vaki ' olan çeşmeye bir kamış. Mezbfır 
çeşmenün lülesi borma olup ziyadesi e i-Hacc Pirl 
mahallesinde sabıka koyun emini olan Mustafa Çavuş 
bina eyledüği çeşmeye icra alınınağa hükm-i şerif 
sadaka olınup lakin haliya mezbfırun evine sülüsanı cari 
olup andan sonra çeşme-i mezkura cari olup ve sülüsi 
sabıka çavuşbaşı olan Mustafa Ağa'nun bağçesine 
cari dür. 

S i livrikapusında merhum İbrahim Paşa cami ' i  korbında 
olan çeşmeye iki kamış. 

Efşancı mahallesinde Davud Beğ ev ı kurbın da vaki ' 
olan çeşmeye iki kamış. 

Etyemez zaviyesi korbında vaki' olan çeşmeye bir 
kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi burma olup ziyadesi 
merhfım Kapudan All Paşa'nun bağçesi dolabına 
cari dür. 

Çerakcı mahallesinde Kassab Hasan mescidi korbında 
vaki' olan çeşmeye bir kamış. Mezbfır çeşmenün lülesi 

3 
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hurma olup ziyiidesi siibıka topcıbaşı olan Acem Ağa 
biiğçesi kurbında bina eyledüği çeşmeye ciirl ol
mağiyçün hükm-i şerif sadaka ol ınup lakin hiiliyii 
mezbur çeşmeye ve biiğçesine ciiridür. 

Ağaçayın dimekle ma'rüf olan çayırun kurbında viiki' 
olan çeşmeye bir kamış. Mezbur çeşmenün lülesi hurma 
olup ziyiidesi siibıka şehremini olan Abdi Çelebi'nün evi 
kurbında olan çeşmeye ve mezburun biiğçesine ciiridür. 

Yedikulle önünde olan çeşmeye bir kamış. Mezbur 
çeşmenün lülesi hurma olup ziyiidesi çeşme-i mezbure 
kurbında viiki' olan ceniib-ı firdevs-mekiin merhum ve 
mağfürun leh Sultan Mehmed Hiin çeşmesine ciirl olup 
andan ileyhün hammiimına ciirldür. 

Cem'an dokuz lüle üç kamış. 

Cümle zikr olman mesiirif doksan dört lüle üç kamış su 
cari dür. 

Tahriran fi eviihir-i şehr-i Recebü' l-mürecceb min 
şühuri sene hamse ve semanin ve tis'a mie [4- ı 3  Ekim 
ı 577] 

Hurrire bi ma'rifeti efharü' l-verii(?) Mehmed bin 
Mustafa e l-kadi bi  diiri' s-saltanati' s-seniyye Kostan
tıniyyeti ' l-mahmiyye. Ufiye anhümii. 
Südde-i hiik-siir Hasan Defterdar 

11111 Ayvad/ı köyü yakınında miri suyoluna mü/hak 
Mahmut Bey ve yeniçeri Çavuşu Haydar Çavuş 'un 
katma suyuna ve bu suyolundan kendi evlerine ve 
mahalle çeşmesine su bağlanmasına dair hüküm 
kaydı. 

Kemeriin(?) (boş) mutasarrıflarlarından Yanya beğle
rinden Mahmud Beğ ile yeniçeri çavuşı Haydar Çavuş 
Ayvadıu niim karye kurbında kendü mallarıyla hafr 
itdürdükleri kuyulardan cem'an altı masura su bulınup 
kurbında ciirl olan mlri suya i lhiik Q! ınup sülüsi hakk-ı 
[mecrii] kalup iki masurası İstanbul'da Fenari ( . . .  ) 
mahallesinde olan çeşmeye fazlası kendi evlerine ciirl 
olmak içün suyolı nazırı Mehmed Çavuş mektübıyla 
i ' liim eyledüği arz o lındukda izn-i iili olup kendüye 
hitiiben veeh-i meşruh üzre hükm yazılmışdur. 

[FI] eviisıt-ı C sene seb'a(?) ve elf [9- ı 8 Ocak ı 599] 
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11112 Küçükköy'de Sultan Bayezid suyoluna mü/hak 
Muhzır Süleyman Ağa'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi' l-fı ' l  ,muhzır olan Süleyman Ağa Küçükköy'de 
kazdurduğı kuyulardan hasıl eyledüği cümle suyı üç 
masura olmağla izn-i mütevelli ile Sultan Bayezid 
suyına zamm ve mecrası virilüp iki masurası Çıkrıkçı 
mahallesinde olan evinde icra içün hüccet ve heratı 
virilmeğle kayd olındı. 

Fi gurre-i N sene [ 1 0]62 [6 Ağustos 1 652) 

11113 Ayvad deresinde Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Süleyman Ağa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan 
mülk çeşmesine ve evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Hala yeniçeri kethudası olan mezbfır Süleyman Ağa 
Ayvad deresinde kazdurduğı kuyulardan üç masura su 
hası l  olup yine ol mevzi 'de ilhak olınup Kırkçeşme'ye 
zamm ve bir masurası hakk-ı mecra virilüp iki masurası 
Davfıd Paşa türbesi kurbında(?) ve bir masurası Osman 
Ağa'nun evine muttasıl mülk çeşmesine ve girü avdet ve 
rücfı' iden mezbfır Osman Ağa'nun evine cari olmak 
üzre kayd olındı. 

Fi 30 L sene [ 1 0]89 [ 1 5  Aralık 1 678] 

11114 Orta Belgrat ve Bahçe Belgrat'ta Sultan Süley
man vakfından Mustafa Ağa suyoluna mü/hak 
Başmirahur Mustafa Ağa ve Hüseyin Kethüda'nın 
katma suyuna ve bu şahıslara su bağlanmasına dair 
hüküm kaydı. 

Bi ' l-fı' l  Başmirahfır olan Mustafa Ağa ve Sultan 
kethudası Hüseyin ketbuda z'ide mecduhuma Havass-ı 
Kostantıniyye muzafatından Orta Belgrad ve Bağçe 
Belgrad nam karyeler ma beyninde arz-ı haliyeden 
abar-ı müteferrikadan kendü mallarıyla bir mikdar su 
cem' idüp üzerine naibü' ş-şer' i le varup vezn ü ayar 
olınup iki lüle su olup merhum ve mağffırun leh Sultan 
Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü ve'r-rıdvanun vak
fından Mustafa Ağa suyına i lhak olmmak içün sicili 
[ve] hüccet ol ınup sülüsi hakk-ı mecra içün vakfa ve 
sülüsanınun nısfı müşarun i leyh Mustafa Ağa'ya ve 
n ısf-ı alıarı Hüseyin kethudaya icra olmmak i'çün suyolı 
nazırı Hasan dame mecduhfı mektfıbıyla i ' lam eyledüği 
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arz ol ındukda izn-i iili olup kendüye hitiiben veeh-i 
meşruh üzre hükm yazılmışdur. 

Fl eviisıt-ı şehr-i Cemiiziye' l-iihir ( . . .  ) 

11115 Sarıca İbrahim Paşa 'nın mülk suyundan bir kıs
mının Küçük Ruznamçeci İsmail Efendi 'ye satılması
na ve evine çeşme inşa olunmasına dair hüküm kaydı. 

Sarıkcı İbrahim Paşa kendü mülk suyından bir çuvalduz 
suyı küçük ruzniimçel İsmii'il Efendi'ye ell i  bin akçeye 
füruht idüp hüccet itdürmekle mucebince nişiin-ı 
hümiiyun virilüp kendü menzi l ine çeşme bina olmmak 
üzre ve kirnesne dahi ü ta'arruz itmernek babında 
tuğriilu deftere kayd olındı. 

Fi 7 Z sene 1 03 7 [8 Ağustos 1 628] 

11211 Çavuş mahallesinde Kırkçeşme suyoluna mül
hak sekbanbaşı Mehmet Ağa'nunın katma suyuna ve 
bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kay
dı. 

Bi ' l-fı ' l  sekbiinbaşı olan Mehmed Ağa dahi kendü malı 
i le hafr id üp çıkard u ğı dört masura [su] Kırkçeşme 
kemerine ilhiik olınup sülüsi hakk-ı mecrii ve sülüsiinı 
Çavuş mahallesinde olan kendü hanesine icrii itdü
rilmek hususı rikiib-ı hümiiyı1na telhis ol ınduğın emr ve 
beriitı babında izn-i hümiiyun mukarİn olup emr ü beriit 
virilmek üzre işiiret olınmışdur. 
Fi eviihir-i M sene erba'a  ve mie(?) ve elf [2- 1 1 Ekim 
1 692] 

11212 Ayvad köyü yakınında Kırkçeşme suyoluna mül
hak Kilercihaşı Hasan 'ın katma suyuna ve bu suyo
lundan evine ve çeşmesine su bağlanmasına dair 
hüküm kaydı. 

İstanbul kadisı mevlana Mustafa rnekruh gönderüp 
harem-i hümiiyun ki larcıbaşı olan Hasan ve Havass-ı 
Kostantıniyye teviibi ' inden Ayvad niim karye kurbında 
akçesiyle üç masura su buldurup Kırkçeşme suyına 
ilhiik olınup İstanbul'a dahi l  oldukda Avretbiiziirı 
kurbında ifriiz oldukda sülüsi mirl suya katılup mii'adiisı 
mumii ileyhün ol mahalle kurbında evlerine ve Eyyub 
kurbında hasbeten l i ' l liih [bina] eyledüği çeşmeye ihriic 
olmmak recii itmeğİn hatt-ı hümiiyı1n mucebince emr-i 
şerif viri lmek buyurılmışdur.FI eviihir-i Za sene elf [29 
Ağustos-7 Eylül 1 592] 
[Alt derkenar] 
Bu biibda İstanbul kadlsı Şemseddln Efendi yedine dahi 
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mümza hüccet-i şer' iyye virildi. 
Fi 't-tarihi '  I-mezbfır1 

11311 Terkos Karka köyünde Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Mustafa Ağa'nın katma suyuna ve bu su 
yolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Topkapusı dahi l inde Bayezid Ağa mahallesinde sakin 
Mustafa Ağa Terkos nahiyesinde Karka nam karye 
sınurında bağlarda hafr itdürdüği üç masura suyın 
cümlesi Rüstem Paşa'nun Kebeciler hanına gelen suyına 
andan Sultan Süleyman Han tabe serahu suyına izn-i 
mütevelli ile ilhak olınup bir masura suyı hakk-ı mecra 
al ıkanılup iki masurası murad eyledüği malıallden ifraz 
fazlası mezbfırede olan evine İcra itmek içün hüccet ve 
berat virilmeğin kayd ol ınmışdur. 

Fi 1 0  R sene [ 1 0]64 [28 Şubat 1 654] 

1/312 Has/ar, Sırık/ıçayırt 'nda Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak haraç muhasebecisi Ömer Efen
di'nin katma suyuna ve bu suyolundan evine ve bina 
ettiği çeşmeye su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi ' l  harac muhasebecİsİ olan Ömer Efendi sakin 
olduğı evine ve bina eyledüği çeşmesine Eyyfıb 
kadiiığında Sırıklıçayırı'nda kendü akçesiyle kazdurup 
cem' eyledüği ma-i carinün mikdan ma'lfım olmak içün 
ehl-i vuküf ile üzerine vanlup vezn ü ayar ol ındukda 
kamil üç masura su olduğı f:ı i ' l-ittifak tahkik ve canib-i 
şer'den hüccet olınup kanun üzre canib-i vakfa hakk-ı 
mecra alıkonmak şartıyla ol mahalle karib olan merhum 
Sultan Süleyman Han suyolına i lhak olmmak babında 
izn-i hümayfın redsına suyolı nazırı Hasan arz eyledüği 
paye-i serir-i a' laya arz ol ındukda Sultan Süleyman 
suyına zararı yoğise ilhak olına diyü hatt-ı hümayfın 
sadır olmağla mfıcebince berat-ı alişan virilmeğin işbu 
mahalle işaret olındı. 
Tahriratı evasıt-ı Şevvalü '  1-mükerrem sene 1 033 [27 
Temmuz-5 Ağustos 1 624] 

1 F1 eva!ıir-i Za sene elf [29 Agustos-7 Eylül 1 592] 
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11411 Has/ar, Kadıçayırıbaşı 'nda Sultan Süleyman 
suyoluna mülhak Vezir Ahmet Paşa'nın oğlu Mahmut 
Ağa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Vezlr-i a'zam Ahmed Paşa hazretlerinün oğlı Kapu
cıbaşı Mahmud Ağa İstanbul'da Sultan Süleyman Han 
cami ' i  kurbında mülk menzil ine icra içün Haslar 
kazasında Müderris köyi haricinde Kadiçayırıbaşı nam 
mevzi 'de hafr itdürüp tahsil eyledüği su suyolı nazırı ve 
naibi ve suyolcıları ile keşf ol ındukda iki masura ve bir 
çuvaldfiz olduğı hüccet ol ındukdan sonra bir masura 
hakk-ı mecrii alıkanılmak üzre zikr olman suyı ol 
mevzi 'e karib Bayram Paşa suyına andan Sultan Süley
man suyına izn-i mütevelll ile ilhak idüp bir masura ve 
bir çuvaldfizın mülk evine icra içün nişan-ı hümayfın 
virilmişdür. 

[FI] evail-i R sene 1 058  [25 Nisan-4 Mayıs 1 648] 

11412 Sultan Bayezid suyoluna mü/hak Şeyhülislam 
Hüseyin Efendi 'nin katma suyuna ve bu suyolundan 
evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hurfif oldur ki :  
Bundan akdem fevt olan Vezlr-i a'zam Kemankeş All 
Paşa merhum kendü malı ile hafr idüp sarayına 
getürdüği iki masura suyı fevti zernanında canib-i 
ıniriden zabt ü fıiruht olındukda Ganiyyullah Efendi 
merhum yetmiş bin akçeye ıniriden satun alup akçesin 
teslim-i hazine idüp kendü evlerine getürüp İcra idüp 
fevt olduklarında varisierine intikal itmeğle zikr olınan 
suyı fakir-i pür-taksir izzetlü şeyhülislam Hüseyin 
Efendi sellemehü' s-selam hazretlerinün beriit-ı şerlfle
riyle iki yüz ell i  bin akçeye satun alup hüccet-i şer' iyye 
olındukdan sonra merhum ve mağfur Sultan Bayezld 
Han aleyhi 'r-rahmetü ve'r-rıdvan hazrederine cami'-i 
şerifine gelen suya i lhak olınup ba'dehu Sultan Bayezld 
havlısında olan maksernden ayrı lup başka yol i le Cezeri 
Kasım Paşa mahallesinde vaki ' cami'- i  şeriflin mukabe
lesinde olan mülk evine getürüp icra itmek hususı 
rikab-ı hümayuna telhis olındukda hatt-ı hümayun-ı 
sa'adet-makrun i le izn-i hümayfin mukarin olmağla 
veeh-i meşruh üzre i lhak ve mahall-i mezburdan ayrılup 
fakir-i pür-takslrün hanesine icra itdürilmeğin işbu 
mahalle şerh olındı. 
Tahriratı evail-i Muharremü' l-haram sene [ 1 ] 1 43 [ 1 7-26 
Temmuz 1 730] 
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11413 Küçükköy 'de Sultan Bayezid suyoluna mü/hak 
Muhzır Mustafa Ağa 'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan istediği yere su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hurfıf oldur ki :  
Bi ' l-fı ' l  muhzır-ı yeniçeri olan Mustafa Ağa mah
miyye-i İstanbul'da Emir Buhar! kurbında Hace Yunus 
mahallesinde icra içün Havass-ı aliyye kazasına tabi'  
Suyolcı köyi Küçükköy mukabelesinde merhum Sultan 
Bayezld Han tabe seralıunun mahmiyye-i mezburede 
icra icra2 eyledükleri suyın Osanda(?) D imitraki nam 
zimml tasarrufında olan tarla içinde hafr ile abar-ı 
müteferrikadan kendü malıyla cem' eyledüği bir masura 
suyın nısfı vakf-ı mezbfıra hakk-ı mecra ve nısf-ı alıarını 
İstanbul'da istedüği yirde icra içün hüccet ve mucebince 
el ine berat-ı hümayun virilüp icazet virilmekle mahal
line kayd olındı. 
Tahrlratı evabir-i Muharremü' l-haram sene 1 05 5  [ 1 9-28 
Mart 1 645] 

11414 Alpazarı 'nda Sultan Mehmet Han evkafina ait 
eski su künkü içinde su bulan şahsın evine kira 
karşılığı su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bu fakir-i pür-takslrün Zeyrekbaşında olan mülk 
hanesinde ma-i carlye eşedd-i ihtiyacı olmağla Ebu ' I-fe
tb Sultan Mehmed Han Gazi evkafından Atbazarı'nda 
su mazannesi olmağla ferman-ı hümayun i le hafr 
itdürüp hln-i fethden kalma atık künkiçinde bir masura 
mikdan su bulınup icare-i mu'accele ve müeccele i le 
canib-i vakfdan lcar olınup mütevelll izn ü ma'rifeti ile 
hüccet-i şer' iyye ve mfıcebince izn-i hümayfın ihsan 
buyurılınağın mahall-i mezbfırdan kurşun borı ile bt. 
fakirün hanesine icra ol ınup işbu mahalline şerh olındı. 
Tahrlratı evail-i şehr-i Rebl'u ' l-ahir sene hamse ve 
erba'ln ve elf [ 1 4-23 Eylül 1 635 ]  

11415 Topçular köyü civarında Sultan Bayezid Şadır
vanı suyoluna mü/hak Rumeli Kadıaskeri Çivizade 
Şeyh Mehmed Efendi 'nin katma suyuna ve bu su
yolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı' l  Rumil i  kadiaskeri olan Ç ivizade Şeyh Mehmed 
Efendi Havass-ı Kostantıniyye haricinde Topcılar nam 

2 "icra (su)" mükerrerdir. 
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karye kurbında merhum Sultan Bayezid Han evkafından 
izn-i hümayun i le hafr itdürüp buldığı yedi masura 
suyin biri sayf ü şita cihetiyle iskat ve iki masurası 
hakk-ı mecra olmak üzre Sultan Bayezid şadurvanınun 
yolına i lhak olınup dört masurası kendü menziline İcra 
olmmak üzre hüccet ve mucebince nişan-ı hümayunum 
viri lmişdür. 
Fi evasıt-ı Zi' l-hicce sene selase ve hamsin ve elf 
[20-29 Şubat 1 644] 

[Alt derkenar] 
Balada nişan-ı şer'ifıin mefhumı kayd olmmak ferman 
olınmağla mucebince ketb ü işaret ol ındı. 
Fi evail-i Safer sene semane ve hamsin ve elf [26 
Şubat-7 Mart I 648] 

11416 Terkos 'da Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
taşra hazinedarbaşısı Mehmet Ağa'nın katma suyuna 
ve bu suyolundan bina ettiği iki çeşmeye ve evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi' l  taşra hazinedarbaşısı olan Mehemmed Ağa 
kendü malı i le Terkos nahiyesinde Başhavz ve yine 
havz-ı mezbureye tabi '  Petnahor nam karye kurbında 
Mahmud tarlası nam mevzi'de cümle üç yirde dört 
masura su bulınduğı müşahede olınup merhum ve 
mağfı1r Sultan Süleyman Han getürdüği suya i lhak 
olınup İstanbul'a geldükde nısfı canib-i vakfa ve nısfı 
muşarun i leyhün Hacı Hatun ve Hüseyin Ağa 
mahallelerinde bina eyledüği iki çeşmesine ve mahalle-i 
mezburda olan kendü menziline icra olmmak üzre izn-i 
hümayun viri lmeğin mahalline kayd olındı. 
Tahriratı şehr-i Rebl 'u ' l-evvel sene seb'a ve erba'ln ve 
elf [Temmuz 1 63 7] 

11417 Burgos 'ta Kırkçeşme suyoluna mü/hak Der
goh-ı iili müteferrikalarmdan Haydar Ağa'nın katma 

· suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Dergah-ı ali müteferrikalarından Eyyub'da Mahmud 
Paşa mahallesinde sakin olan Haydar Ağa mahalle-i 
mezburede mülk evine icra içün kaza-i Eyyub'da Terkos 
nahiyesine tabi '  Burgos nam karye sınurında Balioğlı 
kemerine karib Paşa pınarı dimekle meşhur mevzi 'de 
kendü malıyla hafr itdürüp izn-i hümayı1n ile tahsil 
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eyledüği suyı suyolı  nazır ve naibi ve suyolcılar 
tahminleri ile vezn olındukda dört masura su olmağla 
zikr olman Balloğlı kemerine andan Kırkçeşme suyolına 
izn-i mütevelll i le i lhak itdürüp bir buçuk masura hakk-ı 
mecra alıkonı ldukdan sonra iki buçuk masura suyı zikr 
olman evine icraya izn-i hümayCın viri lüp hüccet ve 
nişan-ı şerlf virilmekle mahalline kayd olınmışdur. 
[FI] e vas ıt -ı Ramazan sene ı O 5 7 [ ı  O-ı 9 Ekim ı 64 7] 

1/5-8 (Bu belge 111 7-1 in devamıdır) 

11811 Viikıftn şartı gereği suyolcuların kethüdalarına 
tayin olunan vazife/ere dair tahrir kaydı. 

Suyolcılar kethudalarına evkafdan şart-ı vakıf mCıce
bince ta'yln olman vezayif beyan olınur: 
Hüsrev Kethuda vakfından fi yevm ı 
Mehmed Ağa vakfından fi yevm ı 
Rüstem Paşa türbesi vakfından fi yevm 2 
Kethuda Kadın vakfından fi yevm ı 
Murad Paşa vakfından fi yevm ı 
Mesih Paşa vakfından fi yevm ı 
Kızlar ağası vakfından fi yevm 3 
Türbeıer vakfından fi yevm 5 
DavCıd Ağa vakfından fi yevm ı 
Saımatomruk'da Mevıevl Mehmed Efendi vakfından fi 
yevm ı 
Sinan Paşa vakfından fi yevm ı 
Çapa Dilsüz vakfından fı yevm ı 
Gazanfer Ağa vakfı'ndan fı yevm ı 
Sultan Süleyman vakfından fı yevm ı ta'am ı 
Sultan Mehmed vakfından ta'am ı 
Küçükkaraman'da Hafız Paşa vakfından fi yevm ı 
Ta'yln olan vasfa-i(?) ati ' l-beyan 
Ahmed Beylerbeğinden(?) İbrahim yevm ı 
Mahmud Beylerbeğinden(?) İbrahim yevm ı 

119/1 Burgos 'ta Kırkçeşme suyoluna mü/hak yeniçeri 
kethüdası Süleyman Ağa'nın katma suyuna ve bu \ 
suyolundan evine ve bahçesine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i huruf oldur ki :  
Yeniçeri kethudası Süleyman Ağa dame mecduhCı Ha-

l l  
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119/1 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT-I HÜMAYÜN 

vass-ı aliyye kazasında Terkos nahiyesinde Burgos nam 
karye sınurından Başhavz üstinde Kavak deresi deresi3 
nam mahallde kendüye mülk cem' eyledüği su keşf ü 
hüccet ol ındukda kamil  altı masura su olup izn-i 
mütevelll Kırk çeşme suyına ilhak ve iki masura su 
hakk-ı mecra virildükde dört masura suyı muriid 
eyledüği mahallden ifraz eyleye ve lazım olan ev ve 
bağçesine i cra i çü n hüccet ve beriit-ı şerif viri lmekle bu 
mahalle kayd ol ınmışdur. 

Fi 1 0  Z sene [ 1 0]7 1 [6 Ağustos 1 66 1 ]  

11912 Terkos 'ta Süleymaniye suyoluna mü/hak 
Mustafa Ağa oğlu Ahmed Efendi'nin katma suyuna ve 
bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Mağnisalı Mustafa Ağa oğlı Ahmed Efendi Terkos 
nahiyesinde Derbend karyeye giden yol üzerinde hafr 
eyledüği abar-ı müte'addideden hasıl olan üç masura su 
Süleymaniyye suyından ve bir masurası hakk-ı mecra 
viri ldükden sonra iki masurası Sultan Bayezid Han 
kurbında olan evinde İcra olmak üzre hüccet ve berat 
viri lmekle kayd ol ınmışdur. 

Fi 2 L sene [ 1 0]72 [2 1 Mayıs 1 662] 

11913 Terkos 'ta Kırkçeşme suyoluna mü/hak Reisül
küttab Şamizade Mehmed Efendi 'nin katma suyuna 
ve bu suyolundan kızı Fatma 'nın Kadırgalı Bey Tah
sin Paşa hamarnı semtindeki evine su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

[Derkenar] Zikr ol ınan ev hala nişancı l ık h ıdmetinde 
olan izzetlü vezir-i mükerrem Ca'fer Paşa hazretlerinde 
olmağla ve hane-i mezbfirenün suyınun beriltı zayi ' 
olmağın kaleminden(?) kaydı mficebince müceddeden 
berat virilmişdür. 

Fi evail-i şehr-i R sene [ 1 0]77 [ 1 -9 Ekim 1 666] 

Bi ' l-fı ' l  Reisü' l-küttab olan bu hakir Şiimizade Mehmed 
Efendi kendü evimüze cari olan sudan gayrı olan Tergos 
nalliyesinde mülk mutasarrıf olduğımuz iki buçuk 
masura suyın bir masurası hakk-ı mecra virilmek üzre 
Kırkçeşme suyına zamm olınup bir buçuk masurası 
Kadırgalı Beğ Tahsin Paşa harnmaını semtinde olan 

3 "deresi" ınükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

kızımuz Fatıma'ya virdiğimüz izni havi olmağın hüc
cet-i şer' iyye ve berat-ı şerif viri lmekle hal iya evimüze 
cari olan suya müdahale alınmamak üzre mahalline 
kayd alındı . 

Fi gurre-i L sene [ 1 0] 72 [20 Mayıs 1 662] 

119/4 Müderris köyünde Sultan Bayezid suyoluna 
mü/hak Va/ide Sultan 'ın kethudası Hasan Efendi 'nin 
katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanması 
için hüccet verildiğine dair kayıt. 

Devletlü Valide Sultan'um hazretlerinün kethudası 
Hasan Efendi Müderris köyinde Akyar nam mahallde 
mutasarrıf olduğı üç buçuk masura suyın bir buçuk 
masurası hakk-ı mecra virilmek üzre Sultan Bayezid 
suyına ilhak ol ındukdan sonra bakisin Rüstem Paşa 
medresesi kurbında olan evine cari olmak içün hüccet 
virilüp mikebince kayd alındı . 

[Fi] ı 2  L sene [ ı  0]72 [3 ı Mayıs ı 662] 

11915 Has/ar, Kara Ahmetli 'de miri suyoluna mü/hak 
Hacı İbrahim 'in katma suyuna ve bu suyolundan 
evine su bağlanması için hüccet verildiğine dair kayıt. 

Veeh-i tahrir-i hurUf oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da vaki' merhum ve mağffirun leh 
Şehzade Sultan Mehmed Han evkafınun bi ' l-fı ' l  müte
vellisi olup devletlü ve sa'adetlü Hazret-i Valide Sultan 
darnet ismetuhanun müceddeden bina huyurdukları 
cami'-i şeriflin bina emini olan iftiharü' l-emacid ve' l-e
karim el-Hacc İbrahim Ağa dame mecduhunun Haslar 
kazasına tabi '  Terkos nahiyesinde vaki' Kara Ahmedli 
nam karye kurbında Ortaçeşme dimekle meşhur 
mevzi 'de kendü malıyla abar-ı müteferrika hafr itdürüp 
cem' u tahsil eyledüği kamil  bir buçuk masura cari olan 
suyın hakk-ı mecrası alıkanılup baki kalan bir masura 
suyını Cezeri Kasım Paşa mahallesinde olan mülk 
menziline icra itdürmek üzre Haslar kadisı tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince mahalline kayd 
ol ınmışdur. 

Fi evahir-i L sene ı 073 [29 Mayıs-6 Haziran ı 663] 

1 3  
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111011 

V AKIF SU DEFTERLERİ / HA TT-I HÜMAYÜN 

111011 Terkos Bahçe Belgrat'ta Sultan Süleyman 
suyoluna mülhak Sultan Mehmet Han 'ın annesi 
Hatice Sultan ve Sultan Mehmet Han 'ın annesi Safiye 
Sultan 'ın katma suyuna ve bu suyolundan cami çeş
mesine su bağlanmasına ve bağlanan suya müdahale 
olunmamasına dair berat kaydı. 

Hüve' l-asl 
Veeh-i tahrlr-i hurfif oldur ki :  
Sultan-ı a'zam ve hakan-ı ekrem malik-i rikabü' l-ümem 
mevla mülukü' l-arab ve' l-acem es-Sultan bin Sultan 
Gazi Mehmed Han ibn-i merhum Sultan İbrahim Han 
eskenehu' llahu te'ala fı vasati ' l-cinan hazretlerinün 
val ide-i mükerreme ve muhteremeleri olan seyyide
tü' 1-muhadderat ikllletü' 1-muhsanat tacü' 1-mesturat 
sahibetü ' l-hayrat ve' l-hasenat zatü' l-aliyyi ve' s-sa'adat 
el-mahffıf bi sunfıfi avatıfı ' I-Me l iki ' l-mennan devletlü 
Hadlee Sultan daınet ismetuhanun Daru's-saltana
ti ' l-al iyye Kostantın iyyetü ' l-mahmiyyenün hısnı ebva
bından Bağçekapusı kurbında müceddeden bina vü inşa 
buyurdukları cami '-i şerlfı bundan akdem merhum-ı 
cennet-mekan ve mağffır-ı fırdevs-aşiyan Sultan Meh
med Han ibn-i merhum Sultan Murad Han aley
h ime'r-rahınetü ve' l-gufran val ide-i merhume Safıyye 
Sultan bina murad eyledükleri cami '  -i şeriflin 
şadurvanında vesayir lazım olan mevazi 'de icra içün 
Haslar kazasına tabi '  Terkos nahiyesi a'malinden Bağçe 
Belgrad nam karye sınurında m ev azi '  -i ınüteferrikada 
abar-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arzdan lağmlar ve 
kanaviit i le bir mikdar su cem' u tahsil ve ol mahalle 
karlb kuh içre bir havz bina idüp ma-i ınezkurı ol havz 
içinde icra ve merhum ve ınağffırun leh Sultan 
Süleyman hazretlerinün ol mahalle karlb Orta Belgrad 
nam karye kurbında Kırkçeşıne suyı yolına izn-i 
ınütevelll i le i lhak u idrac ve kanun üzre hakk-ı 
mecrasını virüp baki kalan suyı cami '- i  ınezbura icra 
itdürınek üzre iken müşarun i leyha Safıyye Sultan 
hıraınan-ı ravza-i rıdvan itmeğle i la haze' l-an hal i üzre 
kalmağla kıbel-i şer'lden zikr olınan suyın üzerine 
vanlup keşf ü müşahede ve su alıviiline vakıf üstadlar 
beyninde ınu'tad üzre vezn ü tahınin ve vaki ' hale 
vuküfı ve şu'urı olan blgaraz ınüsl iınanlardan İstihbar 
olınup haberleri tahrlr ve terkim olmmak babında 
ferman-ı ali sadır olınağla zikr olınan su Eba Eyyub-i 
Ensari kazası toprağında viiki '  olınağla b i ' l-fı ' l  Eyyub 
kadlsı olan efdalü ' l-fudalai' l-fıhaın mevlana Mehıned 
zldet fezailuhu tarafından fahrü ' l-müderrisin mevlana 
Sal ih Mehmed Efendi ve hassa ıni ' ınarbaşı olan ifti
harü ' l-eınacid ve' l-ekariın Mustafa Ağa daıne mecduhu 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

ve cami'-i  mezkürun bina emini olan iftiharü' l-emacid 
ve' l-ekarim cami 'u ' l-mehamid ve' l-mekarim el-Hacc 
İbrahim Ağa dame mecduhı1 ve hassa Suyolcı nazırı 
olan kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan Osman Ağa zlde 
mecduhı1 vesayir suyolcılarun ehl-i vuküf ve ihtiyarları 
ve blgaraz müsliman lar ile zikr olman suyın üzerine 
vanlup ve bi ' l-fı ' l  kayimmakam-ı saclaret-i uzma olan 
düstür-ı mükerrem müşlr-i müfahham nizamü' l-alem 
vezlr-i rüşen-zamlr Vezlr İbrahim Paşa edama' l lahu 
te 'ala iclalehı1 ve b i ' l-fı ' l  İstanbul kadlsı olan akza 
kuzati ' l-müslimin mevlana Isa Efendi zldet fezailuhü 
huzurlarında akd-i meclis olınup husus-ı mezbura 
vuküfı olup mahall-i mezburda hazırün olan blgaraz 
müslimanlardan suat olındukda fı' l-hakika işbu su 
Valide Sultan suyıdur ve işbu havz dahi Valide Sultan 
havzı dimekle meşhurdur ve cami ' - i  mezbur içün hafr 
ol ınduğı ecdadımuzdan mesmu' ımuz olup kat'a kimes
nenün alaka vü medhali yokdur diyü her biri ala 
tarlki ' ş-şehade haber virdüklerinden sonra muma ileyh 
Su nazırı sayir üstadlar i le zikr olman suyı vezn ü ayar 
ve tahmin idüp hala eyyam-ı şita olmağla işbu su 
yiğirmi lüle belki dahi ziyadedür lakin yaz günlerinde 
sular katli oldukda hakk-ı mecradan sekiz lüle su baki 
kalur ziyade ve noksan olmaz diyü ittifak ve haber 
virdükleri sicili ü hüccet ol ınmağın hüccet-i şer' iyye 
mucebince amel ol ınup Validem Sultan'um cami'-i 
şerlfınün hakk-ı mecradan gayrı sekiz lüle suyına 
kirnesne dahi itmeyüp deftere öyle kayd olma diyü 
hatt-ı hümayun-ı sa'adet-makrun-ı padişahl cari olmağla 
işbu deftere kayd ü işaret ol ınmışdur. 

Fi evasıt-ı L sene 1 074 [7- 1 6  Mayıs 1 664] 

111012 Küçükköy 'de Sultan Bayezid suyoluna mü/hak 
Başdefterdar Ahmed Paşa 'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i huruf oldur ki :  
Rumili Beğlerbeğliği payesiyle ordu-yı hümayunda 
bi ' l-fı ' l  Başdefterdar olan emlrü ' l-ümerai ' l-kiram Ah
med Paşa darnet me'aliyehunun Haslar kazasında 
Küçükköy dimekle ma'ruf karye kurbında mlrl su 
sınurında S ırıklıçayırı dimekle meşhur ve ma'rfif olan 
mevzi 'de kendü malıyla abar-ı müte'addide hafr itdürüp 
cem' u tahsil eyledüği suyın üzerine vanlup keşf ü 
mu'ayene ve vezn olındukda kamil iki buçuk masura su 
cari olup zikr olman suyı ol mevzi 'e karlb cen
net-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağffirun leh · ... , ...... "" "'·--------

1 5  

111012 
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Sultan Bayezld Han aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran haz
retlerinün suyolına izn-i mütevelll i le i lhak ve kanun 
üzre buçuk masurası hakk-ı mecra alıkonıldukdan sonra 
baki iki masura suyı murad eyledüği malıal lden ifriiz ve 
Darü' 1-hilafeti '  1-al iyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
Vefa nahiyesinde Molla Hüsrev mahallesinde olan mülk 
menziline icra itdüri lmek i,izre Haslar kadi'sı tarafından 
sene seliise ve seb' ln ve elf Receb'inün yiğirmi altıncı 
güninde h üceet-i şer' iyye ve mikebince n işiin-ı hüma
yun virilmekle mahal line kayd ü işaret olınmışdur. 

sene 1 075  [ 1 664- 1 665] 

llllll Has/ar, Cimridere 'de Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Anadolu kadıaskeri Hüseyin Efendi'nin 
katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hurüf oldur ki :  
Haliyil Anadol ı  kadiaskeri olan Hüseyin Efendi Eyyub 
kazasına tabi'  Cimridere nam mahallde kendü malıyla 
iştira eyledüği iki buçuk masura mülk suyını olıgeldüği 
üzre Vezlr Mehmed Paşa suyına andan Ma'zul kemer 
dimekle meşhur olan mahallde merhum Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyına katup hakk-ı mecra 
buçuk masura vakfa alıkonıldukdan sonra iki masurası 
hala Mahmud Paşa cami' i kurbında bina eyledüği evine 
cari olmağa izn-i hümayun recii eyledüği telhis 
olındukda hatt-ı hümayun-ı sa'iidet-makrün i le izn-i all 
viri lüp mucebince nişan-ı şerlf yazılmışdur. 
Fl evabir-i Cumade' l-ula sene I 055  [ 1 5-24 Temmuz 
1 645]  

111112 Has/ar, Maya deresinde Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Reisülküttab Veli 'nin katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hurı1f oldur ki :  
Hala bu hakir emr-i şerif i le Havass-ı Kostantıniyye'de 
Maya deresinde(?) arz-ı haliyede kendü akçem i le hafr 
itdürdüğüm kuyulardan hasıl olan bir buçuk masura maı 
izn-i all ile Kırkçeşme suyol ına katup hakk-ı mecra 
kanun üzre alıkonıldukdan sonra bir masurası İstan
bul'da Vizin4 Şüca' mahallesinde olan mülk hanerne 
istedüğüm mahallde ayrılup ifraz u İcra olmmak 

4 Uzun 
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babında keşf ü hüccet olındukdan sonra telhis olınup 
hatt-ı şerif ile izn-i hümiiyı1n viri lmeğin mı1cebince 
nişiin-ı hümiiyı1n ihsiin buyurılmışdur. 

Fi eviisıt-ı B sene [ 1  0]56 [23 Ağustos- ı Eylül ı 646] 

111113 Has/ar, Maya deresinde Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Reisülküttab Veli 'nin katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bundan(?) tekrar mahall-i mezbı1run kurbında buçuk 
masura dahi hafr itdürüp ol bir buçuk masura suya i lhiik 
itdürüp cümle mülk suyım iki masura olmışdur ki buçuk 
masurası hakk-ı mecrii alıkonıldukdan sonra ferman-ı 
hümiiyı1nla evime cari olan bir buçuk masura olmışdur 
ve veeh-i meşrı1h üzre tekrar hüccet-i şer' iyye ve 
mı1cebince nişiin-ı hümiiyı1n virilmişdür. 

Fi eviihir-i Z sene [ ı  0]56 [28 Ocak-6 Şubat ı 64 7] 

Ve zikr olman bir buçuk masura su mülküm olmağla 
keyfe ma yeşil' tasarruf itmek üzre sebt o l ındı . 
Harrarahu ' l-fakir Veli Reisü' l-küttiib. 

111114 Has/ar, Küçükköy 'de Sultan Bayezid suyoluna 
mül/ıak mimar katibi Mustafa Çelebi'nin katma su
yuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hurı1f oldur ki :  
Havass-ı aliyye kazasına tabi'  Küçükköy nam karyede 
viiki ' All Ağa'nun bağınun içinde bi ' l-fı ' l  mi'miir katibi 
olan Mustafa Çelebi kendü malıyla ve Ali Ağa'nun izni 
ile hafr itdürdüği kuyuda ziihir ve müctemi' olan su 
ba'de' l-hisiib ve' l-vezn nısf masura ve bir çuvaldı1z 
olduğı hüccet olındukdan sonra bir çuvaldı1zı hakk-ı 
mecrii alınup ve n ısf masurası merhum ve mağfı1run leh 
Sultan Biiyezid Han'un cami '-i şerifinde ciirl olan su 
harkına ilhiik ve müşiirun ileyhün İstanbul'da Mlriihı1r 
mahal lesinde viiki' olan menzi line icrii ol ınmak içün 
nişan-ı hümiiyı1n viri lmeğin veeh-i meşrı1h üzre hark-ı 
merküma i lhiik ve bir çuvaldı1zı hakk-ı mecrii alıko
n ıldukdan sonra hark-ı mezbı1rdan zikr olman mahal
lede menziline icriiya izn viri lüp mülk nısf masura suya 
keyfe ma yeşii' mutasarrıf olmak üzre sebt olınmışdur. 

[Fi] eviihir-i Z sene [ ı 0]56  [28 Ocak-6 Şubat ı 647] 
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111115 Has/ar, Cebeci'de Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Şehremini Mehmed Efendi 'nin katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hurfıf oldur ki :  
B i ' l-fı' l  şehremini olan Mehmed Efendi Havass-ı Kos
tantıniyye kazasına tabi'  Cebeei nam karyede Çardakl ı  
tarlası kurbıncia aharun mülkine alakası olmayan hall 
yirde sahib-i arz ma'rifetiyle hafr itdürdüği kuyuda 
müetemi' olan suyı meema' ından ihrae ve bi 'r-i 
mezbfıra karib iki ıskara beyninde Kırkçeşme suyı 
harkına idhal olınup hakk-ı meerası cari oldukdan sonra 
İstanbuPda Sarı Nasfıh mahallesinde vaki '  maslakdan 
ifraz ve tefrik ve mahmiyye-i mezbfırede olan mülk 
evine iera alınmak içün naib ve Suyol ı  nazırı varup keşf 
ol ındukda bir masura ve bir çuvaldfız su olmağla bir 
çuvaldfızı hakk-ı meera alıkanılup bir masura suyı 
veeh-i meşrfıh üzre iera içün izn virilüp ferman-ı 
hümayfın mfıeebinee nişan-ı şerif virilmekle mahalline 
sebt alındı. 
Fi evai l-i Cemaziye' l-ahir sene 1 057  [4- 1 3  Temmuz 
1 647] 

111116 İstanbul Karaköy 'de miri suyoluna mü/hak 
Başmirahur İbrahim Paşa 'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrir-i hurfıf oldur ki :  
B i ' l-fı ' l  vezaretle MirahOr-ı evvel olan İbrahim Paşa 
hazretleri mahmiyye-i İstanbul'da Haee Paşa kurbıncia 
Karaköy mahal lesinde vaki' menziline iera al ınmak 
içün Havass-ı aliyye'den Küçük kaıye kurbıncia Us
gur(?) nam mevzi 'e karib mülkine ittisalden ari arz-ı 
haliyede hafr itdürdüği bi ' rden zahir ve müetemi' olan 
su mu'tad üzre Suyol ı  nazırı ve naib ma' rifetiyle vezn 
ol ınup hakk-ı meera alıkonı ldukdan sonra kamil  bir 
masura su olduğı hüeeet oldukdan sonra Kumluk nam 
mevzi 'de miri harka idhal o l ınup malıruse-i mezbfırede 
Kapuağası Mustafa Ağa menzi l ine cari olan malıallden 
ifraz ve müşarun ileyhün menzil ine kamil bir masura su 
iera al ınmak babında izn-i hüma[yfı]n sadır olup ( . . . ) 
mfıeebinee nişan-ı ali virilmeğin ber mfıeeb-i hümayfın 
mahalline veeh-i meşrfıh üzre sebt alındı. 
Fi evai l-i Reeeb sene seb'a  ve hamsin ve elf [ 2- 1 1 
Ağustos 1 64 7] 
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111117 Terkos 'ta Kırkçeşme suyoluna mü/hak Kat ip 
Ahmed Efendi'nin katma suyuna ve bu suyolundan 
evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Anadol ı  muhasebesinde siibıka Başhalife olan kiitib 
Ahmed Efendi Haslar kazasına tabi'  Terkos niihiyesinde 
Çakaloğlı deresi nam mevzi 'de kendü miilıyla hafr 
itdürdüği abiirlardan biisı l  olan bir buçuk masura ma'(?) 
biisıl olup ol mevzi 'e karlb merhume Viiiide Sultan 
suyına andan Iskaraba[şı] dimekle ma'rfif mevzi 'e 
andan merhum Sultan Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü 
ve' l-gufriinun Kırkçeşme ta'blr olman Kırkçeşme 
suyına mütevellller izni ile bir buçuk masura suyın 
buçuk masurası hakk-ı mecrii virildükde ve bir masurası 
Çavuşbaşı mahallesinde olan evine mecrii içün hüccet 
ve nişiin-ı hümiiyun virilmekle [mahal l ine kayd ü işiiret 
o lınmışdur] . 

111 711 Su yollarının bakımını ve onarımını yapan 
köy/erin denetlenmesine; miri su ve mü/hak sulardan 
maksem, çeşme, kuyu, hamam ve evlere bağlı izinli ve 
kaçak suların tespitine ve boşa akan suların ihtiyaÇ 
olan yerlere bağlanmasına dair tahrir kaydı. 

Südde-i seniyye-i sa'iidet-mediir ve atebe-i aliyye-i 
gerdun-iktidiir savbına arz-ı dii'l-i blmikdiir budur ki : 
Dergiih-ı felek-iştibiih çavuşlarından S inan Çavuş 
bendeleri yedinden bu dil'lierine ve Hızane-i amire'de 
şıkk-ı sani defterdan olan Hasan Çelebi bendelerine 
hitaben emr-i şerif-i viicibü't-teşrlf viirid olup mazmun-ı 
sa'iidet-makrunında hala rikiib-ı hümiiyfına ruk'a  
sunılup malıruse-i İstanbul'a gelen Kiiğıdhiine suyınun 
yolına iki piire karye kifiiyet iderken on iki piire köy 
ta'yin olınup bir mikdan mukaddemii suyolı nazırı olan 
Hasan kendüye arpal ık idüp hala niizır olan Diivfıd 
Çavuş'un dahi arpalığıdur ve nazır-ı siibık merhum ve 
mağffırun leh babam Sultan Selim Han tiibe seriihu 
zernanında şehr içinde bina olman çeşmelerün lüleleri 
yabana akar hurma lüle olup ba'zı ekabir kendü malları 
i le iihar yirde çeşmeler bina eylemek niifı'dür diyü 
ellerine emr-i şerif alup ba'dehu ekabirden suyol ı  nii
zırına viifi kumaşlar ve akçeler gelmekle evleri yanında 
çeşmeler yapdurup ol çeşme bahanesiyle evlerinün 
içlerinde hammarnlar ve şiidurviinlar itmişlerdür ve 
hammiimcılarun dahi akçelerin alup ziyade su viril
mekle çeşmelerde su az kalup müslimiinlar muziiyaka 
çekerler ve hala niizır olan Diivud Çavuş siibıka olan 
niizırdan dahi zalim olup bu dahi ba'zı kimesnelerün 

1 9  
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akçeterin ve kumaşların alup çeşmelerden evlerine su 
virmişdür bu ev siihiblerinün hallerine göre niizıra her 
sene kesmeleri vardur el-an bu niizır zernanında Üskübli 
çeşmesi dimekle ma'ruf çeşmenün ayağı yedi yire 
virilmişdür biri mukata'acı Seyfi evine ve biri Vell 
Çavuş evine ve biri Osman Reis evine ve bunlarun 
emsal i nice yirlere virilmişdür b i '  1-fi' I çeşmelerden 
emrsüz İstanbul içinde Galata emini Hasan'un evinde ve 
siibıka koyun emini olan Mustafa'nun evinde ve defter
dar Liileziir evinde ve siibıka reis-i küttiib olan Hüseyin 
evinde ve mukata'acı Hüseyin evinde ve Ayasofya mü
tevel llsi Biili evinde ve Mısır defterdarlığından ma'zu l  
Mustafa evinde ve  fevt olan defterdar Mehemmed 
evinde ve hala olan nişiincı evinde ve arpa emini evinde 
ve bunlarun emsiili yüz yirde merhum ve mağffırun Ieh 
dedem Sultan Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü ve'r-rıd
viin çeşmelerinün suyı akar yirlü yirinden teftiş olmmak 
lazımdur ve hala Anadal ı  kadiaskerinün Zeyrek ciimi ' i  
kurbında olan çeşmeden su  alup b ir çeşme bina eyle
düğin bildürdükleri eci lden bu hususlar görilüp sıhhati 
ma' lum olması lazım olmağın buyurdum ki hükm-i 
şerif-i viicibü ' l-ittibii'um vardukda te'hlr itmeyüp ev
velii zikr olman suyalma ta'yln olman köylerün üzerine 
varup re'iiyiisını cem' idüp alıviillerin teftiş idüp göresin 
hıdmet-i mezbure içün mu'iifıyyet i le teftiş alınan 
köylerün her birine asi köylerdür b i ' l-fı' l  mevcud olan 
ademieri ne kadardur ve ruk'ada mastur olduğı üzre 
fi ' l-viiki ' iki köy kifiiyet ider mi ve bu cümle köylerüo 
biid-ı heviisı ne mikdar olur tafsll-i alıvalierine tamm-ı 
vuküf tahsil idüp dahi sıhhati üzre yazup bildüresiz 
ba'dehu İstanbul içinde ruk'ada mukayyed olan hadis 
çeşmelerün üzerine varup anat vechile alıviil lerin teftiş 
idüp her biri evleri içine aldukları suyı emr-i şerif i le mi 
almışlardur yohsa taşrada su bulup dahi emr i le  asi ınir! 
suya katup evlerine geldükde almışlar ınıdur veyahud 
mücerred yanlarında çeşme olmağla fuzull mi alup 
evlerine ecr5 itdürmişlerdür ellerinde temessükleri var 
ınıdur ve ne zernandan berü almışdur ve kadimden cari 
olan mlrl suya noksiin almış ınıdur n icedür ve' l-hiisıl 
cümle alıviillerin ma' lum idinüp dahi vukü ' ı  üzre sıhhati 
i le yazup bildüresiz diyü ferman alınmağın imtisiilen 
l i ' l-emri' l-iill hiissa mi 'miirlar reisi olan S inan Ağa 
kulları ve ehl-i vuküfdan cemm-i gafır ile evveHi zikr 
olman kura üzerine vanlup her bir karyenün re 'iiyiisı ve 
re'iiyii takrirleri mucebince edii-i hıdmet idüp iihar 
yirlerde sakin olan yarnakları me'mur oldukları 
h ıdmetleri ile vukü' ı üzre deftere kayd ol ındukdan sonra 

5 icrii 
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zikr o lman kura ahalisinün ne vechile hıdmet itdükleri 
ve senevi bad-ı hevalarından nazır-ı mezbı1ra yılda ne 
mikdar akçe virdükleri ehl-i vuküfdan ve kendülerden 
teftiş ü tefahhus ol ındukda kura-i mezbı1re ahalisi 
suyolları meremmatına ırgad lazım oldukca akçesüz 
hıdmet itdüklerinden ma'ada zikr olman sularun altı 
aded havzlarım beklemekiçün her senede6 bin iki yüz 
akçe ücret i le birer bekci tutup ve ücretlerini kendü 
yanlarından virüp ve andan ma'adii sular tuğyiin itdükde 
yollarını ayırtlayup ve karizlerün üstin seyl açdukda 
toprağla örtüp ve bi' l-cümle h ıdmetden hali olmayup 
hıdmet-i mezbı1reye kurii-i mezbı1re alıiiiisi yarnakları 
i le ancak kifiiyet eyledüği ve bad-ı hevaları resm-i 
arı1sane ve ceraime müte'allik olup yılda şey'-i kalil 
biisıl olduğı ehl-i vuküfve bigaraz müslimiinlardan sikat 
haberleri i le ma' lı1m olındukdan sonra zikr olman miri 
suyınve izn-i alişan ile ilhiik sularunaslı ma' lı1m olma
ğiyçün Eğrikapu haricinde viiki' olan makseme varıl
dukda Hazret-i Ebii Eyyı1b-i Ensiiri aleyhi rahme
tü' I-Bari semtine tefrik olman üç lüle ve iki kamış ve 
bir masura sudan düstı1r-ı mükerrem Mustafa Paşa 
kul ları Yenibağçe'de vaki '  olan makseme i lhiik eyledüği 
bir lüle ve bir kamış sudan mii'ada maksern-i mezkı1rda 
yüz otuz beş lüle su bul ınup cem'an yüz otuz dokuz lüle 
ve üç kamış ve bir masura su olmağın mesiirifı ma' lı1m 
olınmağiyçün şehr içinde ve taşrada vaki '  olan çeşmeler 
ve kuyular ve hammarnlar üzerlerine vanlup hadis olan 
çeşmeler teftiş olındukda ruk'ada mastür olan Üskübli 
çeşmesi dimekle ma'rı1f çeşmenün lülesi burma olup 
avdet iden suyı Üskübl i  mescidi'nün iibdesthiinesine cari 
olup hazinesi doldukdan sonra ziyadesi nazır-ı sabık 
Hasan bendeleri zernanında suyı yabana cari olan 
çeşmelerün lüleleri burma olup ziyiidesi müniisib olan 
yirlerde çeşme olmağla hükm-i şerif sadaka olınmağla 
bir mikdan mukata'acı Seyfi kullarınun evi kurbında 
bina eyledüği çeşmeye ve anun ziyiidesi mezbı1run 
evine ve bir mikdan Osman Reis'ün oğlı Mustafa 
bendelerinün sakin olduğı mahallede bina eyledüği 
çeşmeye icra alınınağa hükm-i şerif sadaka olınmağla 
hala mezbı1run evine andan bina eyledüği çeşmeye cari 
almış bulınup ve bir mikdan dahi nazır-ı siibık 
zernamndan berü Veli Çavuş bendelerinün evine cari 
almış • bulınup ve Gurebiilar çeşmesi dimekle ma'rı1f 
çeşmenün dahi lülesi burma olup girüye dönen suyınun 
nısfı b i ' l-fı' l Galata emini olan Hasan kulları evine cari 
almış bulınup kendü donanma-yı hümiiyı1nda olmağla 
ademierinden emr-i şerif var ınıdur diyü taleb olındukda 
mezbı1r içün bunda olmamağla ma' lı1mımuz değildür 
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diyü cevab virüp ve Çerakcı mahallesinde Kassab 
ei-Hacc Hamza mektebi kurbında vaki '  olan çeşmenün 
dahi lülesi hurma olup sabıka koyun emini olan Mustafa 
Çavuş bendeleri el-Hacc Piri mahallesinde bina eyle
düği çeşmeye icra ol ınmağa nazır-ı sabık zernanında 
emr-i şerif sadaka olınmağla hala mezbur suyın sütüsanı 
mezbur bendelerinün evine andan bina eyledüği 
çeşmeye ve sülüsi dahi sabıka Çavuşbaşı olup vefat 
iden Mustafa Ağa'nun bağçesine cari olmış bulınup 
defterdar-ı sabık Lalezar kullarınun evi yoklandukda su 
bulınmayup su alınmaduğı mukarrer olup ve Nişancı 
harnmaını kurbında vaki'  olan Mermer maslağun 
hazinesinden ziyadesi sabıka reis-i küttab olan Hüseyin 
kullarınun evi kurbında bina eyledüği çeşmeye icra 
ol ınmağa nazır-ı sabık zernanında hükm-i şerif sadaka 
ol ınmağla hala mezbur su mezkur kul larınun evine 
andan bina eyledüği çeşmeye cari olmış bulınup ve 
merhum Aşık Paşa türbesi kurbında vaki' olan 
çeşmenün dahi lülesi hurma olup ziyadesi sabıka 
mukata'acı olup vefat iden Hüseyin evi kurbında bina 
eyledüği çeşmeye icra itmeğle nazır-ı sabık zernanında 
hükm-i hümayun sadaka olınmağla hala mezbur suyın 
nısfı müteveffa-i merkürnun evine andan bina eyledüği 
çeşmeye cari olmış bulınup ve Ayasofya mütevelllsi 
Bali bendelerinün evi yoklandukda merhum Mehemmed 
Paşa çeşmesinden Güreşciler tekyesi önünde ve7 olan 
çeşmeye cari olan suya bir terazfi vaz' olınup andan 
evinde olan masiağa su alınmış imiş lakin hala isti 'mal 
itmezüz diyü cevab virüp Mısır defterdarlığından 
ma'zfil olan Mustafa kullarınun evi yoklandukda mez
bfir bendeleri Horhorağlı çeşmesi'nün su savağından 
yabana akan suyı Hindiler zaviyesinde bina eyledüği 
masiağa icra itmeğiçün nazır-ı sabık zernanında emr-i 
şerif sadaka ol ınmağla haliya mezbur su mezkur 
masiağa ve merküm kul larınun evine cari olmış bulınup 
ve fevt olan Defterdar Mehemmed'ün evi yoklandukda 
Ya'küb Ağa mahallesinde vaki' olan çeşmenün hazi
nesinden ziyades i merkürnun evi kurbında bina eyledüği 
çeşmeye icra ol ınmağa nazır-ı sabık zernanında hükm-i 
hümayfin sadaka ol ınmağla hala mezbur çeşmenün 
ziyadesi müteveffa-i merkürnun bina eyledüği çeşmeye 
ve evine cari olmış bulınup ve arpa emini kullarınun evi 
sabıka Vezir-i a'zam iken vefat iden merhum All 
Paşa'nun kethudası olan Ferruh Kethuda kullarınun evi 
olup merhum-ı muma ileyh zernanında zikr olınan on 
bir masura su alınmağla mezkfir Ferruh Kethuda 
zemanından berü zikr olman su mezkür eve cari olup 
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lakin ellerinde emr-i şerif olmamağın hala memnu' 
almışdur ve b i ' l-fi' l  atebe-i aliyyede nişancı olan 
Mehmed Paşa kullarınun evi civarında vaki' olan 
çeşmenün hazinesinden ziyadesi mezburun evine cari 
olmağla hükm-i şerif sadaka alınmağın haliya mezbur 
su her muceb-i emr-i şerif mezkur kul larınun evine cari 
o lmış bulınup ve kirnesneye zararı olmaduğı dahi 
mukarrer olup ve Zeyrek cami ' i  kurbında vaki' olan 
çeşmenün ayağı yabana akmağın merhum olan Bali 
Sekban(?) fukara-i ulemaya şart itdüği hucuratda ulema 
da'ilerinün suya kemal-i ihtiyacları olmağla haliya nazır 
olan Davud Çavuş bendeleri zernanında bi ' l-fi ' l  
Anadal ı  kadiaskeri olan Muhyiddin da'ileri talebiyle 
sabıka bu da'ileri Der-sa'adet'e arz itmeğle hükm-i şerif 
erzanl kılınup hala mezbur çeşmenün ayağı gice ile 
hucurat-ı merkürneye ve muma i leyh da'ileri tarik-ı 
arnmda bina eyledüği çeşmeye cari olup kirnesneye 
zararı o lmaduğı mukarrer olup vesair ihdas al ınan 
çeşmeler dahi teftiş o l ınup İcra al ınan sular kangı 
çeşmeden alınmış ise ve ne vechile cari ise her madde 
aynıyla deftere kayd olındukdan sonra çeşme bina 
idenlerden ahkam-ı şerife taleb olındukda ellerinde 
hükm-i şerifi olanlar defterde mahallinde işaret ol ınup 
ve e linde hükm-i şerif olmayanlardan ne vechile çeşme 
ihdas eyledükleri sual o lındukda nazır-ı sabık Hasan 
zernanında ayağı yabana cari o lan çeşmelerün lüleleri 
hurma olup ziyadesi münasib olan mahalle icra 
alınınağa emr-i şerif sadaka olınmağla ol maküle 
çeşmelere ber mficeb-i emr-i şerif burma lüle vaz' 
ol ınup ziyade gelen suyı icra eyledük diyü cevab virüp 
ve fi ' 1-hakika mahalleler içinde vaki '  olan hadis 
çeşmelerün müslimanlara ziyade nef i olduğı cihetden 
münasib vaki' olup lakin ba'zı kirnesneler ol bahane ile 
evlerine dahi İcra itmeğİn ol maküleler dahi defterde 
işaret olınup bu minval üzre teftiş ü tefahhus ol ın
dukdan sonra ba'de' l-mesarif asl-ı sudan kırk dört lüle 
ve dört kamış ve bir masura su noksan üzre olmağın 
husus-ı mezbur nazır-ı mezkur Davud Çavuş bende
lerinden ve suyolcılarından sual o lındukda Dizdarzade 
mescidi kurbında ve Tekffir sarayı yanında ve 
Yatağandere mahallesinde su karizlerinün ba'zı yirleri 
tecdide muhtac olmağın zikr alınan sudan yiğirmi lüle 
mikdan su zayi' olup ve ma'adası ba'zı çeşmelere 
ziyade cari olmağla münteşir olur didüklerinde zikr 
alınan karizler üzerine vanlup nazar olındukda 
fi ' l-vaki' haraba müşrif olup suyın zayi' olduğı zahir 
olup tafsil-i hal bu minval üzre cari oldukdan sonra 
eyyam-ı sa'adet-i padişahide haliya suya muzayaka 
olmaduğı zahir olup ve nazır-ı mezbur Davfid Çavuş 
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kullarınun kura-i mezbure re'ayasından vesair halkdan 
zulm ü te 'addisi var ınıdur diyü istifsar olındukda asla 
bir kirnesne şekvaya gelmeyüp bi hasebi' ş-şer' i' ş-şerif 
zulm ü te' addisi zahir olmadukda şol ki haber-i haldür 
ber mficeb-i emr-i ali mufassalen ve meşruhan der-i adle 
arz olındı baki ferman Dergah-ı mu'al la'nundur. 
Tahriran fi evabir-i şehr-i Recebü' l-mürecceb min şühur 
sene hamse ve semanin ve tis 'a mie [4- 1 3  Ekim 1 577] 

Daru' s-saltanati ' l -aliyyede sakin bi ' l-fı ' l  gümrük emini 
olan iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim Mahmud Ağa zide 
mecduhu Havass-ı a1iyye kazasında vaki' Küçükköy 
dimekle ma'rfif karye haricinde S ırıklıçayırı dimekle 
meşhur mevzi ' kurbın da kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzi'-i halide kendü malıyla abar-ı müte'addide 
hafr itdürüp ve cema'at-i müslimin i le üzerine vanlup 
keşf ve vezn ü tahmin eyledüklerinde kamil iki buçuk 
masura su cari olup zikr olman suyı ol mevzi'a karib 
cennet-mekan fırdevs-aşiyan merhum ve mağffırun leh 
Sultan Bayezid Han aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran haz
retlerinün suyol ına izn-i mütevelli ile ilhak ve kanun 
üzre buçuk masurası hakk-ı mecra alıkonıldukdan sonra 
baki kalan iki masurasın murad eyledüği malıallden 
ifraz ve Sultan Bayezid kurbında Kalenderhane mahal
lesinde sakin olduğı menzile İcra itdüri lmek üzre Haslar 
kadisı tarafından hüccet-i şer' iyye ve mucebince nişan-ı 
hümayun virilmekle mahall ine kayd ü işaret olınmışdur. ' Fi 1 8 R sene 1 075 [8 Kasım 1 664] 

111912 Has/ar, Terkos'a tabi Kömürci Belgrat kö
yünde Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Dergiih-ı 
iili kapıcıbaşısı İmadüddin 'in katma suyuna ve bu su 
yolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Mezbfir İmadüddin Efendi mutassarrıf 
olduğı beş masura suyı hal-i hayatında yetmiş beş 
senesinde kızı Hibetullah nam hatuna hibe itmeğle 
ba'de vefatibi verese beynlerinde niza' vaki' olmağın 
ba'de' l- isbat mezbureye hükm olınup hüccet-i şer' iyye 
virilmeğin hakk-ı mecrası içün bir masurası alıkonılup 
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dört masura suya mutasarrıf olmak üzre berat viril
mişdür. 

Fi gurre-i Za sene 1 085 [27 Ocak 1 765] 

Veeh-i tahrir-i hurfıf oldur ki :  
Sabıka şehremini olup hala Dergah-ı mu'allam kapu
cıbaşı lanndan olan iftiharü ' l-emacid ve' l-ekarim İma
düddin dame mecduhı1nun Haslar kazası muzılfatmdan 
Terkos nahiyesine tabi '  Kömürlü Belgrad nam karye 
kurbmda Kızılcık deresi dimekle ma'rfıf mevzi 'de 
etraf-ı erba'ası kı1h ile mahdı1d kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi' -i hallde kendü malıyla abar-ı 
müte'addide hafr itdürüp cem' eyledüği suyı mah
miyye-i İstanbul'da Bağçekapusı kurbmda Hobyar 
mahallesinde sakin olduğı mülk menzilinde cari olmak 
üzre mu'tad olan tarz-ı ma'rı1f ve tahmin-i sahih ile 
tahmin olmmak içün hassa mi'marbaşı Mustafa zlde 
mecduhCı ve kıbel-i şer' lden Sal ih Mehmed ve rah-ı 
abiler kethudası üstad V eli ve Hacı İbrahim ve üstad 
Ahmed ve üstad Mehmed ve blgaraz müsl imin ile 
üzerine vanlup keşf ü vezn olındukda kamil beş masura 
su bulmup ve zikr olman suyı ol mevzi ' a  karlb Sultan 
Süleyman Han tabe serahu suyma mütevelllsi ma'ri
fetiyle i lhak ve bir masurası hakk-ı mecra alıko
nıldukdan sonra dört masurası mCıma i leyhün mülk 
menzilinde cari olmak üzre canib-i şer' lden hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mı1cebince şürCıtıyla berat virilüp 
mahall ine kayd ü işaret olmmışdur. 

Fi evai l-i Za sene 1 075 [ 1 6-25 Mayıs 1 665] 

111913 Terkos 'a tabi Cebeci köyünde Kırkçeşme 
suyoluna mü/hak Sadaret kaymakamı Vezir Süleyman 
Paşa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanması için hüccet verildiğine dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrir-i hurCıf oldur ki :  
Sabıka Vezir-i a'zam olup bi ' l-fi ' l  saclaret-i uzma 
kaimmakamı olan düstCır-ı mükerrern-i mu'azzam 
müşir-i müfahham ve haddim-i(?) nizamü' l-alem Vezlr 
Süleyman Paşa edama' l lahu te'ala iclalehCınun Haslar 
kazasına tabi '  Terkos nahiyesinde Cebeci nam karye 
dahilinde miri anbar kurbmda müşarun i leyh kendü 
malıyla abar-ı müte'addide hafr itdürüp cem' u tahsil 
eyledüği suyı Hazret-i Eyyı1b'da vaki '  mülk bağçesine 
icra itmek murad itmeğle zikr alınan suyın üzerine 
vanlup mu'tıld üzre canib-i şer'den mevlana Receb ve 
hassa mi'marbaşı Mustafa zide mecduhCı ve Suyolcılar 
kethudası Hacı Mehmed ve yiğitbaşı üstad Osman ve 

25 

111912 

' 

... ""--
.
.................. ._,_ �,. ..... __ 

111913 



26 

1/20/1 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT -1 HÜMAYÜN 

üstad Vell ve su alıvalinden vuküfı olan müslimin i le 
keşf ü müşahede ve vezn-i sahih ile vezn eyledükleri 
kamil üç masura su bul ınup zikr olman suyı ol mevzi ' a  
karib Kırkçeşme suyı yolına izn-i mütevelli i l e  ilhak ve 
bir masurası hakk-ı mecra alıkonı ldukdan sonra kamil 
iki masura suyı müşarun i leyhün mülk menziline cari 
olmak içün bundan akdem sene sitte ve sittin ve elf 
Cemaziye' l-ahiri'nün on dördünci güni canib-i şer'den 
hüccet-i şer' iyye virilmekle hala mahalline kayd ü işaret 
olınmışdur. 

F1 evahir-i Z sene [ 1 0]75 [28 Ağustos-6 Eylül 1 665]  

112011 Has/ar, Yavedud'da sadaret kaymakamı Süley
man Paşa 'nın bahçesindeki suyun, tamir edeceği 
çeşmeye ve evine bağlanması için hüccet verildiğine 
dair berat kaydı. 

Hinü' l-iktiza 
Veeh-i tahrir-i hurCıf oldur ki : 
Sabıka Vezir-i a'zam olup bi ' l-fi' l  Astane-i sa'adet'de 
saclaret-i uzma kaimmakamı olan vezlr-i mükerrem ü 
muhterem Süleyman Paşa edama' llahu te' ala iclale
hfınun Hazret-i Eba Eyyfıb-i Ensari'de Yavedfıd dimekle 
ma'rfıf mahallde mülk bağçesi kurbında dört yol 
ağzında tuğladan mebni köhne hanede kırk el l i  seneden 
mukaddem acı su cereyan ve mürOr-ı eyyam ile yolları 
bozılup harab olmağla etraf ahallsinün suya ihtiyacları 
olmağla müşarun i leyh ol çeşmeye haznesiyle bina ve 
mülk menzi line icra olınan iki masura suyınun buçuk 
masurası hasbeten l i ' l lahi te 'ala ol çeşmede icra murad 
itmeğle keşf ü müşahede olmmak içün hassa mi 'marbaşı 
Mustafa zide mecduhfı vesair blgaraz müslimin ile 
çeşme-i mezbfırun üzerine vanlup çeşme-i mezbfırun 
ecdadımuz zemanından berü ne banlsini ve ne vakfı ve 
ne vakıfı vardur bu ana değin harab ve hacı8 su cereyan 
itdüğin bi lürüz diyü haber virmeleriyle müşarun ileyh 
dahi kendü suyından buçuk masura su i le hasbeten 
l i ' llahi te'ala çeşme-i mezbfırı ta'mir ü ihya ideceği 
canib-i şer'-i şerifden hüccet-i şer' iyye virilmekle mı1-
cebince mahalline kayd ü işaret olınmışdur. 

F1 evahir-i Z sene 1 075 [5- 1 4  Temmuz 1 665] 

8 acı 
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112012 Haslar, Terkos 'a tabi Kara Alımet/i köyünde 
Sultan Süleyman suyoluna müllıak ketlıuda İbra
him 'in katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahrlr-i hun1f oldur ki :  
Vezir-i muhterem bi ' l-fı ' l  Kapudan olan Mustafa Paşa 
hazretlerinün kethudası olan İbrahim zlde mecduhfı 
Haslar kazası muzafatından Terkos nahiyesine tabi'  
Kara Ahmedli nam karye sınurı dahil inde Deli birader 
çeşmesi kurbında mevzi '-i halide abar-ı müteferrika 
hafr itdürüp cem' u tahsil itdüği suyı mahmiyye-i 
İstanbul'da Sultan Süleyman Han cami ' i  semtinôe 
Dedeoğlı  çeşmesi kurbında mülk menzi line İcra 
ol ınmak içün kıbel-i şer'den mevlana Salih Mehmed 
zlde fazluhu ve Hassa su nazırı Ali zide mecduhfı ve su 
alıvalinde vuküfı olan bigaraz müsl imanlar ile zikr 
olınan suyın üzerine vanlup keşf ü tahmin-i sahih ile 
tahmin olındukda kamil üç masura ve bir çuvaldfız su 
bulınup zikr ol ınan suyın ol mevzi 'a  karlb Hal ıcızade 
suyı yolına andan merhum ve mağffirun leh Sultan 
Süleyman Han tabe serahu suyı yolına izn-i mütevelll 
ile ilhak ve bir masurası hakk-ı mecra alıkonı ldukdan 
sonra kamil  iki masura ve bir çuvaldfız suyı mfıma 
i leyhün mülk menziline icra ol ınmak içün hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mfıcebince be rat virilmişdür. 

Fl evai l-i M sene 1 076 [ 14-23 Temmuz 1 665] 

112013 Terkos Ortaçeşme'de Sultan Süleyman suyo
luna müllıak müteveffa Deli Birader'in katma suyuna 
ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Bu hakir Havass-ı aliyye muzafatından Terkos nahi
yesinde derbend karyelerine giden şah-ralıda Ortaçeşme 
dimekle ma'rfıf mahallde müteveffa Deli Birader bina 
eyledüği çeşme mukabelesinde mevzi '-i halide abar-ı 
müte'addide hafr itdürdüp tahte' l-arzdan lağmlar ve 
kanavat i le cem' u tahsil eyledükleri suyın üzerine 
vanlup sene sitte ve seb'ln ve elf Rebi'u ' l-evvel'inün 
yiğirmi üçünci güninde tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lfıf 
mikdan vezn ü ta'yin olınmak içün kıbel-i şer'-i 
şerifden naib ve Suyolı nazırı All ve kethudası Veli ve 
Suyolcılar bölükbaşısı Abdülmü'min vesair müsl imin 
ile keşf ü müşahede ve mu'ayene ve vezn-i sahlh ile ala 
vechi' l-mu'tad vezn eyledüklerinde kamil iki buçuk 
masura su cari olup zikr ol ınan suyı ol mevzi 'a karlb 
Kapudan paşa kethudası İbrahim Ağa'nun nice(?) 
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senelerinde merhum Sultan Süleyman Han evkafı'nun 
mütevelllsi izni ile müşarun i leyhün suyalma i lhak 
olınup buçuk masura suyı kanun üzre hakk-ı mecra 
alıkonıldukdan sonra baki iki masura suyı diledüği 
mahallden mahallden9 ifraz ve mahmiyye-i Kostan
tıniyye'de vaki' Darbhane kurbında Ya'küb Ağa 
mahallesinde kendü menzil ine icra olmmak üzre ta'yin 
ve sici l i  ve mümza hüccet-i şer' iyye virilmekle muce
bince sene sitte ve seb' ln ve elf Cemaziye' l-evvel'inün 
evail inde nişan-ı hümayun viri lmeğin mucebince mahal
l ine kayd al ındı . 
Fl evasıt-ı şehr-i Cumade' l-ula sene sitte ve seb' ln ve 
elf 

[FI evasıt-ı Ca sene 1 076] [ I  9-28 Kasım 1 665] 

112111 Terkos Kömürlü Belgrad köyünde Çiftehavuz 
suyoluna mü/hak vakıf katma suya ve bu suyolundan 
vakıf Halil Ağa 'nın vasiyeti üzere vakıf kuyuya su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Süleymaniyye kurbında Bez
zaz-ı cedld mahal lesinde sakin iken fevt olan Haljl Ağa 
vücuh-ı hayn'it içün vasiyyet itdüği sülüs malına 
vasiyy-i muhtar nasb ü ta'yin eyledüği Saray-ı atik 
hazarbaşısı olup Eyyub-i Ensarl mütevel llsi olan 
Abdurrahman müteveffa-yı merkürnun vasiyyeti üzre 
sülüs malından mahalle-i mezbfıreden Eski saray dıvarı 
mukabelesinde suyında[n] ümmet-i Muhammed münte
fı' olmak içün hafr olman kuyuya muttası l  ve icra 
alınmak üzre Havass-ı al iyye kazası muzafatından 
Terkos nahiyesine tabi'  Kömürlü Belgrad nam karye 
sınurında Kavak deresi dimekle ma' rfıf mevzi '-i hall ki 
kimesnenün mülkine ittisalden ari olup etraf-ı  erba'ası 
kuh ile mahdud mahallde mal-ı mezkur ile abar-ı 
müteferrika hafr itdürdüp tahte' l-arzdan lağmlar ve 
kanavat ile cem' u tahsil itdürdüği suyı mahalle-i 
mezburede hafr alınan kuyuda cari olmak üzre zikr 
alınan su erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rOf 
üzre ayar ve tahmin olınup bin altmış altı senesi (boş) 
güninde canib-i şer'den mevlana Salih Mehmed ve 
Hassa suyolı nazırı Ali ve gayrılar hafr alınan abarun 
üzerine varup keşf ü vezn eyledükleri kamil  üç masura 
su cari olup ve ol mevzi 'a karib sabıka hazine kethudası 
müteveffa Mustafa Paşa suyına andan ana suya 
Çiftehavz suyına izn-i mütevelll i le i lhak ol ınup ve zikr 

9 "nıahal lden" nıükerrerdir. 
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olman sudan kanun üzre bir masurası hakk-ı mecra 
alıkonı lup baki iki masura suyı diledüği malıallden ifraz 
ve mahal le-i mezburede hafr itdürdüği vakf kuyuya İcra 
olmmak üzre siciii ü hüccet olınduğın Haslar kadisı 
mevlana Mehmed Efendi imzasıyla mümza hüccet-i 
şer' iyye mucebince nişan virilmişdür. 
Fi evasıt-ı Cumade' l-ula sene [ 1 0]76 [ 1 9-28 Kasım 
1 665] 

112112 Terkos Kara Ahmet/i köyünde Köprülü Me/ı
med Paşa ve Sultan Süleyman suyollarına müllıak 
Kaptan Vezir Mustafa Paşa 'nın katma suyuna ve bu 
suyollarından saraya su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Devletlü vezir-i mükerrem Kapudan Mustafa Paşa haz
retlerinün mahmiyye-i İstanbul'da Süleymaniyye kur
bında Siyavuş Paşa sarayı dimekle ma'ruf sarayda cari 
olmak içün Havass-ı al iyye kazasına tabi'  Terkos 
nahiyesinde Kara Ahmedlü nam karye sınurında Nasuh 
Paşa suyı dimekle ma'ruf mevzi 'de kendü malıyla 
abar-ı müteferrika hafr itdürdüp tahte' l-arzda lağmlar ve 
kanavat ile cem' u tahsil itdürdüği suyın üzerine vanlup 
sene selase ve seb' in ve elf Zi' l-hicce'sinün yiğirmi 
üçünci güninde tarz-ı ma' ruf ve semt-i me' luf üzre vezn 
ol ınup kıbel-i şer'den naib ve hassa mi'marbaşı Mustafa 
Ağa ve suyolı nazırı Osman Ağa ve müşarun ileyhün 
vekili Hacı Ahmed ve Suyolcılar kethudası Veli ve 
gayrı ları i le keşf ü müşahede ve tahmin eyledükde 
kamil üç masura su cari olup zikr ol ınan suyı ol mevzi 'a  
karib merhum Vezlr-i a'zam-ı sabık Köpri lü Mehmed 
Paşa suyı yolına andan merhum Sultan Süleyman Han 
suyı yolına izn-i mütevelll i le ilhak ol ınup kanun üzre 
bir masura suyı hakk-ı mecra alıkonıldukdan sonra iki 
masura suyı murad eyledüği mahallde ifraz ve kendü 
mülki üzre saray-ı mezburda mecra olmmak üzre ·alup 
Kadi mevlana Ahmed Efendi imzasıyla mümza hüccet-i 
şer' iyye viri lmekle mucebince berat yazı lmışdur. 
Fi evasıt-ı Cumade' l-ula sene [ 1 0]76 [ 1 9-28 Kasım 
1 665] 
Fermanı sahib-devlet hattıyla muhayyer üzredür. 

112211 Terkos Kömürlü Belgrad köyünde Mahmud 
Ağa'nın katma suyuna ve ana suyolundan inşa ettiği 
çeşmeye su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Medine-i Üsküdar'da Ahmed Çelebi mahallesinde sakin 
olup ashab-ı güz'inden Cabir-i Ensarl aleyhi 'r-rahme-
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tü ' I-Barl hazretlerinün ırk-ı tahirlerinden olan mevlana 
Mehmed oğlı rafı' Mahmud Ağa dame mecduhu 
mahmiyye-i İstanbul'da Hace Paşa semtinde Elvanzade 
mahallesinde vaki ' mescid-i şerif mukabelesinde 
hasbeten l i ' l lahi te 'ala bina eyledüği çeşmesinde icra 
olmmak üzre Havass-ı al iyye muzafatından Terkos 
nahiyesinde Kömürli Belgrad karyesi sınurında Kuloğlı 
bostanı deresi dimekle ma'rfif kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi ' -i hal'ide kendü malıyla abar-ı 
müte'addide hafr ve on iki aded lağmlar ile manun 
erbab mabeyninde mu'tad olan tarz-ı ma'ruf üzre 
tahmin ol ındukda kamil altı masura su bulınup kanun 
üzre iki masurası hakk-ı mecra ve dört masura suyı 
murad eyledüği malıallden ifraz ve hasbeten l i ' l lahi 
te'ala bina eyledüği çeşmesinde icra itmek üzre şürutla 
berat virilmekle mahal l ine kayd olındı. 
Fi evasıt-ı şehr-i Cumade' l-ahire sene 1 076 [ 1 9-28 
Aralık I 665] 

1/2212 Dfırüssaade ağası Muslı Ağa'nın evine bağlı 
olan suyun bir miktarının hibe ve temlik yoluyla 
kitabet hizmetinde görevli İbrahim 'in evine bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Veeh-i tahr'ir-i hurfif oldur ki :  
B i ' l-fı ' l  Daru 's-sa'ade ağası olan iftiharü' l-emacid
i ' l-havass ve' l-mukarrabin mu'temedü' l-müluk ve' l-mu
karrabin ve' s-selatin Muslı Ağa dame mecduhu 
mahmiyye-i istanbul'da Ahurkapusı kurbında vaki ' 
bundan akdem Bağdad beğlerbeğisi iken fevt olan 
Mustafa Paşa'nun eytamı ve sablsinden alup mah
miyye-i Kostantıniyye'de mülk menzil inde cari olan 
dört masura mülk suyın hala kitabet hıdroetinde olan 
iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim İbrahim zide mecduhUnun 
mahmiyye-i mezburede müceddeden bina eyledüği 
mülk menzilinde cari olmak üzre bir masurasın hibe vü 
teml'ik id üp canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilüp ve 
mucebince berat-ı şerif virilmekle zikr olıiıan dört 
masura suyın bir masurasın  ale' l-istimriir muma ileyhe 
( . . .  ) itmeğin müceddeden bina eyledüği mülk menzi
l inde cari olmak üzre yedine viri len berat-ı şerif 
mucebince mahall ine kayd ü işaret olınmışdur. 

Fi evasıt-ı R sene 1 077 [ 1 1 -20 Ekim 1 666] 
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112213 Hazine kethudası Ali Ağa'nın Küçükköy civa
rındaki Sırıklıçayırı 'nda Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
su yollarını tamir karşılığında bu su yolundan evine 
ve istediği çeşmeye su bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Bi  aynihl müşarun ieyh All Ağa beratı 
üzerine hatt-ı hümayOn yazılmağla tekrar mahalline 
kayd ol ınmışdur. 

Fl 5 R sene [ 1 0]77 [5 Ekim 1 666] 
Veeh-i tahrir-i hurOf oldur ki :  
B i ' l-fi ' l  Harem-i hümayOnda Hazine-i amire kethudası 
olan iftiharü' l-havass ve' l-mukarrabln All Ağa dame 
ulüvvuhO mahmiyye-i İstanbul h ısnı ebvabından Bağ
çekapusı haricinde vaki ' çeşmenün Haslar kazasına 
tabi'  Küçükköy nam karye kurbında Sırıkl ıçayırı 
dimekle ma'rOf çayırda vaki' suyolı  mürOr-ı eyyam ile 
harab olup suyı münkatı 'a  olmağla mukaddema 
müşarun i leyh All Ağa kendü mal ıyla yolların 
müceddeden ta'mlr itdükde suyın kifayet mikdan 
çeşme-i merkürnda bakisi harcı mukabelesinde menzi
l inde i cra · itdüre diyü emr-i şerif viri lmekle veeh-i 
meşrOh üzre suyın yol ların müşarun ileyhün tarafından 
vekili olan kıdvetü' l -emasil ve' l-akran Mehmed zide 
kadruhO ta'mlr itmeğle kıbel-i şer'den mevlana 
Mehmed zlde fazluhO ve Hassa suyolı nazırı olan 
kıdvetü' l-emasil ve' l-akran All zide kadruhO ve 
Suyolcılar kethudası Veli ve bölükbaşıları Hacı Ab
dülmü'min vesayir su alıvalinden vuküfı olan bigaraz 
müslimin ile zikr olman suyın üzerine vanlup manun 
erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rOf üzre vezn ü 
mu'ayene vü müşahede olındukda kamil  dokuz masura 
su cari olduğı mu'ayene olınmağla zikr olman suyı 
Kırkçeşme suyı yolına izn-i mütevel li ile i lhak ve üç 
masura hakk-ı mecra al ıkonı lup baki kalan altı masura 
suyı murad eyledüği mahallden ifraz idüp dört masu
rasın müşarun i leyhün menzilinde ve kifayet mikdan 
olan iki masurası çeşme-i merkürnda icra olmmak üzre 
sene sitte ve seb'in ve elf Zi' l-ka'de'sinün yiğirmi 
altıncı güninden akza kuzati ' l-müslimin b i ' l-fi ' l  Haslar 
kadisı olan mevlana Mahmud zidet fezai luhOnun imza
sıyla mümza hüccet-i şer' iyye virilmekle mOcebince 
berat-ı şerif virilüp işbu mahalle kayd olınmışdur. 

Fl evail-i Ca sene 1 077 [30 Ekim-8 Kasım 1 666] 

3 1  
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMA YÜN 

112311 Terkos Kirazlı civarında Sulkın Süleyman 
suyoluna mü/hak Kasapbaşı Mahmud'un katma su
yuna ve bu suyolundan kendi evine, Şeyh Cennet 
Efendi ve Rabia Hatun çeşmelerine su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı' l kassabbaşı olan Mahmud z'ide mecduhu Haslar 
kazası muzafatından Terkos nahiyesine tabi '  Kirasl ı  
dimekle ma'rüf malıall kurbında mevzi ' - i  hallde kendü 
malıyla abar-ı müte'addide hafr itdürüp cem' u tahsil 
eyledüği suyın kıbel-i şer'den naib ve mi 'mar ile 
üzerine vanlup keşf ol ındukda kamil dokuz masura su 
cari olup zikr olınan suyı merhUm ve mağfürun leh 
Sultan Süleyman Han tabe serahu suyı yolma izn-i 
mütevelll ile i lhak ve kanun üzre üç masurası hakk-ı 
mecra alıkonılup baki kalan altı masura suym bir 
masurası mahmiyye-i İstanbul'da Aşık Paşa semtinde 
merhum Şeyh Cennet Efendi çeşmesine ve bir masurası 
Katib Büsrev mescidi dıvarında Rabi 'a Hatün çeşme
sinde hasbeten l i ' I lahi te'ala icra olup baki kalan dört 
masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz ve Aşık 
Paşa mahallesinde mezkur Mahmud'un sakin olduğı 
mülk menzilinde ale' l-istimrar icra olmmak içün canib-i 
şer'den hüccet-i şer' iyye virilüp mucebince şürutıyla 
berat-ı allşan virilmekle mahalline kayd olınmışdur. 

FI evahir-i Za sene 1 078 [3- 1 2  Mayıs 1 668] 

112312 Terkos Cebeci köyü civarında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Dergah-ı ali müteferrikası 
Mehmed'in katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Vezlr-i a 'zam-ı sabık merhum Köprilü Mehmed 
Paşa'nun evkafı mütevelllsi kaimmakamı olup Dergah-ı 
all müteferrikalarından Mehmed zlde mecduhu Haslar 
kazası muzafatmdan Terkos nahiyesine tabi '  Cebeci 
köyi dimekle ma'rüf karye kurbmda Kara deresi 
dimekle meşhur m ahailde mevzi' -i hallde abar-ı 
müteferrika hafr itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ile cem' 
eyledüği suym kıbel-i şer'den naib ve mi'mar ile 
üzerine vanlup keşf olmdukda kamil altı masura su cari 
olup zikr olman altı masura suyı yine ol mevzi 'a karlb 
merhum ve mağfilrun leh Sultan Süleyman Han tabe 
serahu suyı yolına izn-i mütevel ll i le ilhak ve kanun 
üzre iki masurası vakf içün hakk-ı mecra alıkonı lup baki 
kalan dört masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz 
ve mahmiyye-i İstanbul h ısnı ebvabmdan Topkapusı 
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semtinde Arpa emini mahallesinde tasarrufında olan 
mülk menzi l ine icrii olmmak içün canib-i şer'den 
lıüccet-i şer' i yy e viri lüp mikebince şürütıyla beriit-ı 
iilişan virilmekle mahal l ine kayd olınmışdur. 

Fi eviiil-i R sene 1 078 [20-29 Eylül 1 667] 

112313 Terkos Orta Belgrad köyü civarında Sultan 
Süleyman suyoluna mü/hak Başruznamçe kaymakamı 
Ali Efendi'nin katma suyuna ve bu su yolundan 
bahçesine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi ' l  rikiibdarlık lııdmetinde olan kıdvetü' l-lıavass 
ve' l-mukarrabin Hasan Ağa diime ulüvvuhünun tarafın
dan vekili ve kanndaşı olup hiiliya Astane-i sa'iidet'de 
Başrüzniimçe kaimmakamı olan kıdvetü' l-emacid 
ve' l-a'yiin Ali Efendi zide mecdulıü gelüp müşiirun 
i leyh Hasan Ağa'nun mahmiyye-i İstanbul'da Kefel i  
mahallesinde vaki' ma' lümetü' l-hudüd mülk biiğçesinde 
icrii olmmak içün Havass-ı al iyye kazası muziifiitmdan 
Terkos niihiyesine tabi '  Orta Belgrad nam karye 
kurbmda kimesnenün mülkine ve vakfma ittisalden ari 
mevzi ' - i  halide kendü miilıyla abar-ı müteferrika lıafr 
itdürüp tahte ' l-arzdan lağmlar ve kanavat i le cem' u 
tahsil eyledüği suym üzerine vanlup milnun erbabı 
beyninde mu'tiid olan tarz-ı ma'rüf üzre m ikdan vezn ü 
ayar ve tahmin-i sahih i le tahmin ve talırir olmmak içün 
canib-i şer'den kıdvetü' l-ulemai ' l-muhakkıkin mevlana 
Mustafa Efendi zide fazluhü ve Hiissa mi 'marbaşı ve Su 
nazırı olan kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan Mustafa ve All 
z'ide mecduhumii ile ralı-ı abiler kethudası üstiid Vel'i ve 
serbölükleri vesayir su alıviilinde vuküfı olan blgaraz 
müslimin i le üzerine vanlup ma-i mezbürı vezn ü ayar 
eyledüklerinde kamil üç masura su cari olup zikr olman 
suyı ol mevzi 'a karib merhum ve mağfürun leh Sultan 
Süleyman Han tabe seralıunun Çiftelıavzı'na giden suyı 
yolma izn-i mütevelll i le i llıak ve kanun üzre bir 
masurası hakk-ı mecrii alıkonıldukdan sonra baki kalan 
iki masura suyı murad eyledüği malıallden ifriiz ve 
müşiirun i leyhün mülk biiğçesinde icrii olmmak içün 
sene semane ve seb'in ve elf Cemaziye' l-ahire'sinün 
yiğirmi ikinci güninde akza kuziiti ' l-müslimin Haslar 
kadisı olan mevlana Mehmed Sa'dl Efendi zldet 
feziiilulıü imzasıyla mümza vü malıtüm hüccet�i 
şer' iyye virilmekle mücebince beriit-ı al'işiin virilüp 
mahalline kayd ü işaret olmmışdur. 

F'i eviiil-i B sene 1 078 [ 1 7-26 Aral ık 1 667] 

33 
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112411 Terkos Kömürcü Belgrad köyü civarında 
Çiftehavuz suyoluna mü/hak Şehremini Hacı Dur
muş 'un katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi ' l  şehremini olan (boş) kıdvetü' l  emacid 
ve' l-ekarim Hacı Durmuş zide mecduhu gelüp Haslar 
kazası muziifatından Terkos m1hiyesine tabi'  Kömürci 
Belgrad nam karye kurbında Kiraslıhavz canibinde 
vaki ' derede kimesnenün mülkine ve vakfına ittisalden 
ari mevzi'de kendü mülk menzil inde İcra olmmak üzre 
abar-ı müte'addide hafr itdirüp tahte' l-arzdan lağmlar 
ile cem' eyledüği suyı mahmiyye-i İstanbul'da İbrahim 
Paşa-yı Atik cami'- i  şerifi kurbında Çelebiağlı mahal
lesinde vaki ' kendü mülk menzil inde icra olmmak üzre 
kıbel-i şer'den naib ve mi 'mar ve Su nazırı vesayir su 
alıvalinden vuküfı olan bigaraz müslimin ile üzerine 
vanlup mikdan vezn ü ayar ol ındukda kamil  altı masura 
su cari o lup zikr ol ınan suyı ol mevzi'a karib Çif
tehavz'a izn-i mütevelli i le i lhak ve kanun üzre iki 
masurası hakk-ı mecra alıkanı lup baki kalan dört 
masura suyı kendü mülk menzil inde İcra olmmak içün 
sene tis'a ve seb'in ve elf Cemaziye' l-evvel'i'nün on 
sekizinci güninden Haslar karlisı mevlana Mehmed 
Sa'di Efendi imzasıyla mümza vü malıtum hüccet-i 
şer' iyye virilüp mucebince beriit-ı şerif-i alişan viril
mekle mahall ine kayd olmmak reca itmeğİn veeh-i 
meşruh üzre kayd ol ınmışdur. 

Fi evail-i Za sene 1 079 [2- 1 1 Nisan 1 669] 

112412 İstanbul'da Soğan Ağa mahallesi civarında 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak suyolundan 
Peyman Sultan 'ın kethüdalığı hizmetinde olan Ali'nin 
evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Seyyidetü' 1-muhadderat ikliletü ' 1-muhsanat hemşire-i 
mükerreme Peyman Sultan darnet ismetuhanun kethu
dal ığı h ıdmetinde olup vekili olan Ali zide mecduhu 
gelüp mahmiyye-i İstanbul mahalliltından Soğan Ağa 
mahallesinde vaki ' Sarı Katib menzil i  arsası dimekle 
ma'ruf ma' lumetü' l-hudud binası muhterik arsa 
müşarun ileyhanun mülki olup lakin arsa-i mahruka-i 
mezburenün mahmiyye-i merkürnede harik-i azimeden 
mukaddem Vezir-i a 'zam-ı sabık müteveffa Ahmed 
Paşa'nun karındaşı Defterdar İbrahim Paşa'nun sarayına 
cari olan merhum ve mağfurun leh Sultan Süleyman 
Han tabe serahu cami ' -i şerifi suyı mecrasına mülhak 
suyın Kurşunlı Han dimekle ma'rfıf han kurbında vaki ' 
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terazı1sından ifraz olınup kanaviit-ı müte'addide-i mem
lı1ke i le muhrez yarım masura ma-i carisi olmağla ma-i 
mezbı1r müşarun i leyha tarafından taleb ol ındukda 
kıbel-i şer'den mevlana Ömer zide fazluhı1 ile Su
yolcılar bölükbaş ı larından Hacı Abdülmü'min ve 
Siyavuş ve mahalle-i mezbfıre mescidi imaını olan 
Ömer ve civarında olan mahallat ahalisinden bigaraz 
müsliminden sual ol ındukda her biri arsa-i mahdfıde-i 
mezbfırenün kable' l-harik veeh-i meşrfıh merküm 
Defterdar İbrahim Paşa saraya cari olan suyın han-ı 
mezbı1r kurbında vaki'  terazfısından ifraz olınup kana
vat-ı müte'addide-i memlfıke i le muhrez yarım masura 
leziz ma-i carisi olduğın ala tariki 'ş-şehade haber 
virmeleriyle ma-i mezbfır kadimi cari olduğı Sarı Katib 
menzil i  dimekle ma'rfıf mülk menziline İcra olmmak 
üzre sene tis 'a ve seb'in ve elf Zi ' l-ka'detü' ş-şerifenün 
beşinci güninden b i ' l-fı ' l  İstanbul kadisı olan mevlana 
Mehmed Sa'id el-Hasebi zldet fezai luhfı imzasıyla 
mümza vü malıtüm hüccet-i şer' iyye virilüp mfıcebince 
beriit-ı şerif-i  allşan viri lmekle mahalline kayd olmmak 
reca itmeğin veeh-i meşrfıh üzre kayd olınmışdur. 

F1 evasıt-ı Za sene 1 079 [ 1 2-2 ı Nisan ı 669] 

112511 Terkos Cimridere 'de Halkalı suyoluna müllıak 
olan Nasiilı Paşazade Mustafa Bey 'in suyunun, ken
disinden suyu satın alan Haremeyn evkaji nazırı 

Abbas Ağa'nın istediği yere bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  Daru's-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası olup nazır-ı 
evkaf-ı Haremeynü' ş-şerlfeyn olan Abbas Ağa hazret
lerinün tarafından vekili olan Kapucı Ca'fer zlde 
kadruhı1 Haslar kazası muzafatından Terkos nilhi
yesinde vaki'  C imri deresi dimekle ma'rfıf vad11e 
vanlup keşf ü tahrlr olmmak içün müfettiş-i evkaf olan 
mevlana İbrahim Efendi ve Su nazırı All ve Suyolcılar 
kethudası üstiid Veli vesair su alıvalinden vuküfı olan 
blgaraz müslimln ile akd-i meclis olındukda vadi-i 
mezbı1rda müteveffa Nasfıh Paşazade Mustafa Beğ'ün 
canib-i cenı1bında vaki'  yedi aded su kuyusı kanatıyla 
müşahede ol ınup zikr olman kuyulardan müctemi '  ve 
vadi-i mezbı1ra cereyan iden su dahi suyolcılara mahsus 
aliit-ı ma'hı1de ile vezn ü ayar o lındukda kamil  iki 
masu[ra] su mevcı1d olmağın ve zikr olman sudan 
Halkalı suyı dimekle meşhur ınir! su kanatına varınca 
ma-i mezbfırun mecra-yı kadiıni misaha olındukda beş 
yüz yiğirmi zira' mahallinde köhne su kanatı olmağla 

3 5  
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mezbur Mustafa'nun silk-i mülkinde münselik olup 
mu'ayene olman yedi bab bi ' r- i  ma'yı ve baş kuyudan 
yedinci kuyuya varınca bina zira' ıyla üç yüz zira' kanatı 
ve zikr olman abara ve kanata tebe' iyyet i le mülki ve 
vezn olman iki masura suyı ve su cereyan iden 
malıallden miri su kanatına varınca misaha ol ınan beş 
yüz yiğirmi zira' köhne kanatı vekil-i mezbur Ca'fer 
Ağa-yı müşarun ileyh içün mezbur Mustafa'dan bin altı 
yüz esedi guruşa iştira eyleyüp zikr olman kanat ve 
tebe' iyyetle mülk olan iki masura suyı müşarun ileyhün 
mülki olup murad eyledüği malıallden icra itdürilmek 
üzre sene tis'a ve seb'in ve elf Zi' l-hicce'sinün yiğirmi 
birinci güninden mümza vü malıtum hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince herat-ı şerif-i allşan virilüp veeh-i 
meşruh üzre mahalline kayd olınmışdur. 

Fl gurre-i M sene 1 080 [ 1  Haziran 1 669] 

112512 Terkos Orta Belgrad köyünde Sultan Süley
man suyoluna mülhak Vezir Mehmed Paşa 'nın vekili 
Mehmed Ağa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan 
evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi ' l  Anadalı 'da ( . . .  ) olan vezir-i mükerrem Mehmed 
Paşa hazretlerinün vekili olan Mehmed Ağa Haslar 
kazası muzılfatından Terkos nahiyesine tabi'  Orta 
Belgrad nam karye kurbında gider iken sağ tarafda 
Kiraslı havallsinde Kirkor bostanı arasında derenün üst 
başında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi'-i 
hallde müşarun i leyhün malıyla abar-ı müte'addide hafr 
itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat ile cem' u 
tahsil eyledüği suyın naib ve mi 'mar ve Su nazırı ve su 
alıvalinden vuküfı olan blgaraz müsl imln ile üzerine 
vanlup vezn ü ayar olındukda kamil  altı masura su cari 
olduğı mu'ayene vü müşahede olınup zikr olınan suyı ol 
mevzi'a  karib İbrahim Han suyı masiağına andan 
merhum ve mağffirun leh Sultan Süleyman Han 
aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran hazretleri cami-i şerifi 
suyına izn-i mütevelll i le i lhak ve kanun üzre iki 
masurası hakk-ı mecra alıkonıldukdan sonra baki kalan 
dört masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz ve 
vezir-i müşarun i leyhün mahmiyye-i İstanbul'da Hali
loğlı mahallesinde vaki ' mülk menzilinde i cra itdü
rilmek üzre sene tis'a  ve seb'ln ve elf Safer'inün on 
beşinci güninden Haslar kadlsı mevlana Mehmed Sa'di 
Efendi imzasıyla mümza vü mahrum hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince şüri'ıtıyla herat-ı şerif- i  allşan 
virilüp mahal line kayd olınmışdur. 

Fi evasıt-ı S sene 1 080 [ 1 1 -20 Temmuz 1 669] 
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112611 Vezir Ahmed Paşa 'nın kızı Rukiye Hanım 'ın 
arsası ve mülk suyunun Diirüssaade ağası Abbas 
Ağa'ya satıldığına ve suyun istenilen yere bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi' l  Daru's-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası olan Abbas Ağa 
hazretlerinün taraflarından vekili olan Dergah-ı all 
kapucılar ından Ca'fer zide kadruhu mahmiyye-i 
İstanbul'da Nevbethane mahallesinde vaki ' bir tarafı 
Daru's-sa'ade ağalarına mahsus alıura ve bir tarafı 
Geylaklı(?) Ali Paşa vakfı odaları ve bir tarafı Garakl 
Hüseyin vakfına ve bir tarafı Haremeynü' ş-şerlfeyn 
vakfına ve bir tarafı tarlk-ı amma müntehl tulen ve 
arzen bi hisab-ı terbl'l üç bin altı yüz doksan altı zira' 
muhterik saray arsası ve bir masura su cereyan iden 
kanatıyla arsa-i mezbur ve ma-i mezkurun maliki olan 
Vezir Ahmed Paşa kızı Rukiyye Hanım bi cümle
ti' l-hukük ve kaffeti ' l-lühuk tarafeynden icab ve kabuli 
havi bey'-i bat-ı sahilı-i şer'i i le vekil-i mezbur Ca'fer 
Ağa-yı müşarun i leyh içün sekiz bin esedi guruşa iştira 
eyleyüp zikr a lınan bir masura su ve su cereyan iden 
kanatıyla ağa-yı müşarun i leyhün mülki olup di ledüği 
mahalle icra itdürmek üzre sene tis'a ve seb'ln ve e lf 
Zi' l-hicce'sinün yiğirmi üçünci güninden evkaf müfet
tişi olan mevlana İbrahim Efendi tarafından mümza vü 
malıtum hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince berat-ı 
şerif-i alişan virilüp mahalline kayd olınmışdur. 

Fi evabir-i S sene ı 080 [2 ı -29 Temmuz I 669] 

1126/2 Has/ar, Müderris köyüyakınında Rumeli kadı
askeri Mehmed Efendi ve Sultan Süleyman suyolla
rına mü/hak Musa Ağa'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da merhum ve mağffırun leh 
Sultan Bayezid Han-ı Veli hazretleri cami '-i şerlfi 
kurbında sicnl(?) kapan sukında sakin Musa Ağa nam 
kirnesne Haslar kazası'na tabi '  Müderris köyi nam karye 
kurbın da Beşkaraağaç(?) nam malıal l  de mevzi'  -i hallde 
malıyla abar-ı müte'addide hafr itdürüp cem' u tahsil 
eyledüği suyın naib ve Su nazırı vesair su alıvalinde 
vuküfı olan blgaraz müslimin ile üzerine vanlup vezn 
olındukda kami l  bir masura su mevcud olduğı müşahede 
olınup zikr olman suyı kurbında vaki' sabıka Rumil i  
kadi'askeri Mehmed Efendi suyına andan merhum ve 
mağffır cennet-mekan Sultan Süleyman Han aleyhi 'r
rahmetü ve' l-gufran hazretleri suyı yol ına izn-i müte
velli i le i lhak sülüsi vakfiyçün hakk-ı mecra alıkanı lup 
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baki sülüsan murad eyledüği malıallden ifraz ve sakin 
olduğı mülk menzilinde İcra itdürilmek üzre sene 
semanin ve elf Safer'inün on yedinci güninden Haslar 
kazası naibi mevlana Mustafa mümza vü malıtum 
hüccet-i şer' iyye virmekle mfıcebince herat-ı şerif- i  
alişan virilüp mahal line kayd olmmışdur. 

Fi evabir-i S sene 1 080 [2 1 -29 Temmuz 1 669] 

112613 Terkos Orta Belgrad yakınında Çiftehavuz 
suyoluna mülhak sadaret kaymakamı İbrahim Paşa
'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağ
lanmasına dair berat. 

Bi ' l-fi ' l  Astane-i sa'adet'de sadaret-i uzma ve vekalet 
kaimmakamı olan vezir-i mükerrem ü muhterem dev
letlü ve sa'adetlü İbrahim Paşa hazretleri Haslar kazası 
muzafatından Terkos nalıiyesine tabi '  Orta Belgrad 
kurbında Ternaye dimekle ma'rfıf kimesnenün mülkine 
ve vakfına ittisalden ari mevzi '-i halide abar-ı mü
te' addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat 
ile cem' u tahsil eyledüği suym kıbel-i şer'den naib ve 
mi'mar ve Su nazırı vesair su alıvalinde vuküfı olan 
bigaraz müslimin ile üzerine vanlup manun erbabı 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lfıf 
üzre mikdan vezn ü ayar olındukda kamil on üç masura 
su cari olduğı mu'ayene vü müşalıede olınup zikr olman 
su ol mahalle karib Çiftelıavz'a izn-i mütevelli ile i lhak 
ve kanun üzre hakk-ı mecra alıkonı ldukdan sonra beş 
masurasın murad eyledüği malıallden ifraz ve malı
miyye-i İstanbul'da Aksaray kurbında Murad Paşa 
mahallesinde vaki' mülk menzil inde icra olmmak üzre 
sene semanin ve elf Rebi 'u ' l-evvel'inün on dördünci 
güninde bi ' l-fi ' l  Haslar kadisı o lan mevlana Mehmed 
Sa'di Efendi mümza vü malıtum hüccet-i şer' iyye 
virdüği mfıcebince berat-ı şerif-i alişan virilüp mahal
l ine kayd ol ınmışdur. 

F1 evail-i Z sene 1 080 [22 Nisan- 1 Mayıs 1 670] 

112711 Vezir İbrahim Paşa 'nın katma suyuna ve 
suyolundan Murad Paşa ve Horhor çeşmesi yakın
larındaki evlerine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Vezir-i müşarun i leyh İbrahim Paşa hazretleri veeh-i 
meşrfıh üzre cem' u tahsil eyledüği on üç masura suyın 
hakk-ı mecrası kanun üzre alıkonıldukdan sonra beş 
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masurası Aksaray kurbında Murad Paşa mahallesinde 
mülk menzil ine icra ol ınup baki kalan dört masurası 
yine mahmiyye-i mezbfırede Horhor çeşmesi kurbında 
vaki' mülk menzil ine icra olmmak içün sene-i mezbfıre 
ve mah-ı mezkfırun on dördünci güninde Haslar kadisı 
mevlana Mehmed Sa'di Efendi mümza vü malıtum 
hüccet-i şer' iyye virmekle mfıcebince başka herat-ı 
şerif-i  alişan virilüp mahall ine kayd olınmışdur. 

Fi evail-i R sene 1 080 [29 Ağustos-7 Eylül 1 669] 

112712 Vezir Mustafa Paşa 'nın İstanbul DeJ11irkapı 
mahallesinde Kapıcılar kethudası Mustafa Ağa 'nın 
evine bağlanmak üzere hibe ettiği suya dair berat 
kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  hassa-i musahib-i şehriyari olan vezır-ı rfi
şen-zamlr devletlü ve sa'adetlü Mustafa Paşa hazret
lerinün mahmiyye-i istanbul'da vaki.' Saray-ı amire 
kurbında Timurkapu mahallesinde vaki '  müşarun iley
hün sarayı olmağla saray-ı mezbfıra cari olan mülk 
suyından yalnız bir masura suyı hala Kapucılar 
kethudalığı h ıdroetinde olan Mustafa Ağa'nun mutasar
rıf olduğı mülk menzil ine cari olmak üzre kendü 
suyından ifraz ve hibe-i sahih i le h ibe idüp yedine 
memhfır ve ma'mulün bih temessük virmekle yedinde 
olan memhfir temessük mfıcebince herat-ı şerif-i alişan 
virilüp mahall ine kayd ol ınmışdur. 
Fi evail-i Cumade' l-ahire sene semanin ve elf [ 1 080] 
[27 Ekim-S Kasım 1 669] 
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(Butilet) 
B i ' l-fı ' l  Astane-i sa'adet'de hassa mi 'marbaşı olan 
Mustafa Ağa dame mecduhı1 Haslar kazası muzMa
tından Terkos nahiyesine tabi '  Orta Belgrad kurbında 
Duka bostanı dimekle ma'rüf derede kimesnenün 
mülkine ve vakfına ittisalden ari mevzi' - i  halide abar-ı 
mü te ' addide hafr itdürüp tah te ' 1-arzdan lağmlar ve 
kanavat ile cem' u tahsil eyledüği suyın naib ve su 
alıvalinden vuküfı olan bigaraz müslimin i le üzerine 
vanlup ala vechi ' l-mu'tad vezn ü ayar olındukda kamil  
beş masura su cari olup zikr olınan beş masura suyı 
Çiftehavz'a izn-i mütevelli ile i lhak ve kanun üzre bir 
masurası hakk-ı mecra alıkonılup baki kalan dört 

• 
masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz ve iki 
masurası mahmiyye-i İstanbul'da Gül cami' i mahal
lesinde vaki'  mülk menzilinde İcra olınup ve bir 
masurası menzil-i mezbür kurbında vaki '  çeşmede icra 
ve bir masurası dahi yine mahalle-i mezbürede vaki '  
bağçesinde icra olmmak üzre sene semanin ve elf 
Cemaziye' l-evvel'i'sinün üçünci güninde Haslar kadisı 
olan mevlana Mehmed Efendi mümza vü malıtüm 
hüccet-i şer' iyye virmekle mücebince beriit-ı şerif-i 
alişan virilüp mahalline nakl ol ındı . 

Fi evasıt-ı B sene 1 080 [5- 1 4  Aralık 1 669] 

112714 Terkos Kömürcü Belgrat yakınında Çiftehavuz 
suyoluna mü/hak Mimarbaşı Mustafa Ağa 'nın katma 
suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  Astane-i sa'adet'de mi 'marbaşı olan Mustafa 
Ağa'nun oğlı Mehmed zide kadruhı1 Havass-ı aliyye 
kazası muzafa.tından Terkos nahiyesine tabi '  Kömürci 
Belgrad kurbında Dimitraki tarlası dimekle ma'rüf tarla 
yanında kimesnenün mülkine ve vakfına ittisalden ari 
mevzi ' - i  halide abar-ı müte' addide hafr itdürüp tah
te' I-arzdan lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği 
suyın kıbel-i şer'den naib ve mi 'mar ile üzerine vanlup 
ala vechi' l-mu'tad vezn ü ayar olındukda kami l  üç 
masura su cari olup zikr o lınan suyı ol mevzi'a karib 
Çiftehavz'a izn-i mütevelli ile i lhak ve buçuk masurası 
hakk-ı mecra alıkonı lup baki kalan iki buçuk masurası 
murad eyledüği� malıallden ifraz ve mahmiyye-i İstan
bul'da Arahacı lar mahallesinde vaki '  mülk m enzilinde 
icra olmmak üzre sene tis'a ve seb' in ve elf Safer'inün 
on beşinci güninde b i ' l-fı' l  Haslar kadisı olan mevlana 
Mehmed Sa'dl Efendi mümza vü malıtüm hüccet-i 
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şer' iyye virmekle mikebince beriit-ı allşiiri virilüp 
mahall ine kayd olındı .  

F1 evasıt-ı B sene 1 080 [5- 1 4  Aralık 1 669] 

112811 Üsküdar Bulgurlu 'da Atik Valde Sultan suyo
luna mü/hak Diirüssaade ağ ası Abbas Ağa 'nın katma 
suyuna ve bu suyolundan evine ve çeşmelere su bağ
lanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi' l  Daru's-sa'adeti 'ş-şerife ağası olan sahib
ü' l-hayrat ve' l-hasenat devletlü ve sa'adetlü Abbas Ağa 
hazretleri malıruse-i Üsküdar'da vaki ' Takyeci Ca'fer 
mahallesinde ve Atbazarı'nda üç yol ağzında müced
deden bina eyledüği çeşmelere cari olmak üzre mah
miyye-i mezbureye tabi '  Bulgurlı nam karye kurbında 
mülk-i müşteriisı olan bi 'r-i madan bina zira' ıyla yüz 
kırk yedi kulaç lağm ve hacalar ile yine karye-i mezbfıre 
sükkanından Tirel i  Mustafa Dede bağına ve andan 
mezbfır Mustafa Dede'den iştira eyledüği tfılen ve arzen 
altı yüz altı zira' bağ arsasında iki yüz kırk kulaç !ağın 
ve hacalar i le bağ-ı mezbur n ihayetinde bulduğı 
mahallde yiryüzine ç ıkar ve andan künk i le merhfıme ve 
mağfı1run leha Atık Viiiide Sultan tabet serahanun suyı 
ile karışup malıruse-i mezbureye vardukda müstakıl len 
suyolı i le zikr olınan çeşmelere cereyan iden suyın 
üzerine naib ve mi 'mar ve Su nazırı vesair su alıvalinde 
vuküfı olan bigaraz müslimin ile menba' ı  olan mahall-i 
merkuma vanlup ala vech i ' l-mu'tad vezn ü ayar 
eyledüklerinde kamil  altı masura su mevcfıd olup zikr 
olman sudan bir masurası vakfiyçün hakk-ı mecra 
alıkonılup baki kalan beş masurasın murad eyledüği 
malıallden ifraz ve zikr olman çeşmelere icra itdürilmek 
üzre sene ihda ve semanin ve elf Rebi 'u ' l-evvel'inün 
gurresinde evkaf müfettişi  olan mevlana İbrahim Efendi 
mümza vü mahtfım hüccet-i şer' iyye virmekle milce
bince beriit-ı şerif- i  alişan virilüp mahalline kayd olın
mışdur. 

Fi evahir-i Za sene 1 08 1  [2- 1 1 Nisan I 67 I ]  

112812 Dadı La 'li Gül Hatun 'dan intikal eden suyun 
Diirüssaade ağası Abbas Ağa'ya hibe ve temlik olun
duğuna dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul mahallatından Demürkapu mahal
lesinde vaki' ma' lfımetü' l -hudfıd menzile mutasarrıfe 
olan dadı La' li Gül Hattın merhume olup menzil-i 
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mezbur cemi'- i  tevabi '  ve levahıkı ve menati' ve mera
fıkı  ve menzil-i mezbura cari olan ma-i car1si ile taraf-ı 
saltanat-ı aliyye-i şehriyariden hatt-ı hümayun-ı sa'a
det-makrun mucebince bi ' l-fı ' l  Daru's-sa'adeti 'ş-şer1fe 
ağası olan devletlü ve sa'adetlü Abbas Ağa hazrederine 
hibe vü temlik ve atiyye ve ihsan o lınmağın menzil-i 
mezbura cari olan ma-i car1si kema fı ' l-evvel cari olmak 
üzre virilen mülkname-i hümayun mucebince mahalline 
kayd olınmışdur. 
Fl evasıt-ı şehr-i Şa'banü' l-mu 'azzam sene 1 080 [3- 1 2  
Ocak 1 67 1 ]  

1128/3 Terkos 'ta Kırkçeşme suyoluna mü/hak Dfirüs
saade ağası Abbas Ağa'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan inşa ettiği vakıf hamama su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  Daru' s-sa'adeti' ş-şerife ağası olan sahib
ü' l-hayrat ve' l-hasenat devletlü ve sa'adetlü Abbas Ağa 
hazretleri mahmiyye-i İstanbul'da müceddeden bina vü 
vakf eyledüği hammarnlara cari olmak üzre Haslar 
kazası muzafatından Terkos nahiyesinde Kırkçeşme 
suyı başında Selhane deresi nam vadiden denize cere
yan id�n ma vadi-i mezburdan iki dağ aşırı !ağın ve 
hacalar ile beyne'n-nas Çiftehavz dimekle ma'rOf havza 
karib Kuburpınan nam vadide zikr olman Çiftehavz'a 
muttası l  olan Kırkçeşme suyına i lhak olman suyın 
üzerine vanlup mikdan vezn ü ayar olmmak içün 
canib-i şer'den naib ve mi 'mar Mustafa Ağa ve suyol ı  
nazırı Ali ve Suyolcılar kethudası Veli ve Hacı Abbas 
ve Hacı Abdülmü'min ve Hacı Mustafa ve Uzun usta 
Mehmed vesayir su alıval inde vuküfı olan bigaraz 
müslimin i le müşarun i leyhün vekili Ca'fer Ağa 
muvacehesinde mevzi '-i mezkura vanlup ma-i mezkur 
otuz iki aded boş baca ve altı aded ma'mur baca ve altı 
yüz altmış altı kulaç lağm ile ihdas olman suyolı ile 
salifti'z-zikr Kuburpınan deresinden havz-ı mezbura 
muttası l  olan suya i lhak olınduğı mu'ayene vü 
müşahede olınup mikdan vezn ü ayar o lındukda kami l  
üç lüle ma-i hali s  mevcud olup mu'tad-ı kadim üzre nısf 
lülesi hakk-ı mecra alıkonı lup baki kalan iki buçuk 
lülesi zikr olman hammarnlara cari olmak üzre sene 
ihda ve semanin ve elf Şa'ban'ınun evabirinde b i ' l-fı' l  
evkaf müfettişi olan mevlana İbrahim Efendi imzasıyla 
mümza hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince berat-ı 
alişan v�rilüp mahall ine kayd olınmışdur. 

Fi evasıt-ı N sene 1 0 8 1  [22-3 1 Ocak 1 67 1 ]  
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1128/4 Haslar'da, mirasçısız olarak ölen Şahan Hali
fe'den vakfa intikal eden suyun Mustafa ve zevcesi 
Hatice ye müştereken satıldığına dair berat kaydı. 

Kıdvetü' l -emasi l  ve' l-akran Mustafa zide kadruhu ile 
zevcesi Hadice Hatlın medine-i Eba Eyylıb-i Ensarl'de 
sahil-i deryada ma' lumetü' l-hudud menzile mutasarrıf 
olan Şa'ban Halife bi la veled fevt olup menzil-i 
mezbura ve menzil-i merküma cari olan iki buçuk 
masura mülk ma-i carisi ber veeh-i iştirak canib-i 
vakfdan iştira ve vakf-ı mezbur mütevellisi olan Ali 
memhur ve ma'mulün bih temessük virüp menzil-i 
mezbura cari olan iki buçuk masura suym bir masurası 
hakk-ı mecra alıkonıldukdan sonra baki kalan bir buçuk 
masura suya ber veeh-i iştirak mülkiyyet üzre mutasar
rıflar olmak üzre canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince herat-ı alişan virilüp mahalline 
kayd olınmışdur. 

Fi selh-i Ra sene 1 082 [6 Ağustos 1 67 1 ]  

112911 Beşiktaş Sinan Paşa 'da Abbas Ağa'nın bina 
ettiği mescide su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Müşarun i leyh Abbas Ağa hazretleri kasaba-i Beşiktaş 
mahallatmdan Sinan Paşa-yı Atık mahallesinde müced
deden bina eyledüği mescid-i şerife cari olmak üzre 
kasaba-i mezbure bağları smurı dahi linde Kapucı 
Mustafa ibn-i Abdul lah nam kimesnenün bağı içinde 
müceddeden sekiz aded baca hafr itdürüp yüz yetmiş 
altı kulaç lağm ve künk borı i le masnu' müstakıl len 
kanat ile cem' eyledüği su ne mikdar olduğı vezn ü ayar 
ve keşf ü tahrir olmmak içün müşarun ileyhün vekili 
Ca'fer zide kadruhu ve Hassa mi'marbaşı ve suyolı 
nazırı ve Suyolcılar kethudası vesayir su alıvalinde 
vuküfı olan bigaraz müslimin ile zikr o lman mahal le 
vanlup ma-i mezburun mikdan vezn ü ayar olmdukda 
kamil  bir masura su mevcud olduğı müşahede olmup 
zikr olman su mescid-i mezbura cari olmak üzre sene 
ihda ve semanin ve elf Şa'ban'mun evahirinde bi ' l-fı ' l  
evkaf müfettişi olan mevlana İbrahim Efendi mümza vü 
mahrum hüccet-i şer' iyye virmekle mucebince herat-ı 
şerif-i allşan virilüp mahalline kayd olmmışdur. 

Fi evasıt-ı N sene 1 08 1  [22-3 1 Ocak 1 67 1 ]  
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112912 İstanbul Hoca Paşa semtinde Abdurrahman 
Paşa Sarayı 'nda kiracı olan Haseki Ayşe Sultan 'ın 
katma suyuna ve bu sudan vakfa bırakılan ve önceden 
akan suyun dışında kalan miktarın mülkiyetinin 
kendisine ait olduğuna dair berat kaydı. 

[Derkenar] Sultan-ı müşarun ileyha mutasarrıfe olduğı 
beş buçuk masura suyın üç masurasını hala kaimmakam 
Vezir Osman Paşa hazretlerine bey' idüp hüccet-i 
şer' iyye virilmeğin mikebince beriit-ı allşan ile kayd 
olınmışdur. 

Fi evail-i M sene [ 1 0]87 [ 1 6-25 Mart 1 676] 

[Derkenar] Zikr ol ınan suyın beş buçuk masuradan bir 
masurasın saray ağası Ya'küb Ağa'ya bey' olınup beril.t 
virilmişdür. 

Fi evai l-i S sene [ 1 0] 87 [ 1 5-24 Nisan 1 676] 

Dördünci Haseki Ayişe Sultan darnet ismetuhanun 
vekili Hacı Ebubekir gelüp mahmiyye-i İstanbul'da 
Hace Paşa semtinde Elvanzade mahallesinde vaki' 
Abdurrahman Paşa sarayı dimekle ma' rüf menzil icare-i 
mu'accele ve müeccele ile müşarun ileyhün tasarrufında 
olup lakin saray-ı mezbüra cari olan ma-i carisi gayet 
kalll olmağla Havass-ı al iyye kazası a'malinden Terkos 
nahiyesine tabi'  Burgos nam karye ile Kovukkemer 
beyninde Korubostanı dimekle ma'n1f mahallde zikr 
o l ınan suyın menba' ı kendü mal ıyla tathir ve etrafında 
mi' racl(?) ta'bir al ınur lağmlar ve abar-ı müteferrika 
hafr itdürüp bir mikdar su hası l  olmağla kıbel-i şer'den 
naib ve Su nazırı ma'rifetiyle üzerine vanlup vezn 
olındukda kamil sekiz masura su mevcüd olduğın 
blgaraz müsl imln haber virmeleriyle zikr olman suyın 
bir masurası ke ' I-evvel saray-ı mezbürda cari olup bir 
buçuk masurası müteveffa-yı mezbür Abdurrahman 
Paşa'nun malıyla bina ol ınup ile' I-an Ayişe Sultan 
isti 'mal eyledüği vakf !ağın mukabelesinde taraf-ı vakfa 
teberru'an virdükden sonra baki kalan beş buçuk 
masurası müşarun ileyhanun malıyla ve hil.sı l  eyledüği 
mülki olup vakfun vesayir kimesnenün alakası yokdur 
diyü sene ihda ve semanin ve elf Şevvalü' l-müker
rem'inün yiğirminci güninde Haslar kadlsı olan Ebu
bekir Mehmed Efendi mümza hüccet-i şer' iyye vir
mekle mücebince beriit-ı şerif-i alişan virilüp mahal line 
kayd olınmışdur. 

Fl evail-i Za sene 1 082 [ 1 - 1 0  Mart 1 67 1 ]  
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1129/3 Terkos Çiftehavuz 'da Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Sadrazam Ahmed Paşa 'nın ev kethudası 
Mehmed Ağa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan 
Mehmed Ağa'nın Kumkapı 'da tamir ettirdiği Çuha 
çeşmesine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Huccet-i şer' iyyede dere olan bir buçuk 
masura mülk suyı Kabasakal Sinan Ağa mahallesinde 
ınılma ileyh Mehmed Ağa'nun kendi hanesi kurbında 
vaki ' kendü binası olan çeşmesine icra olmmak içün 
h üceet-i şer' i yy e m ıleebince ber m üceb-i ferman-ı all 
kayd olınmışdur. 

F'i 1 5  Ca sene 1 083 [8 Eylül 1 672] 

Devletlü ve sa'adetlü Sadr-ı a'zam Ahmed Paşa hazret
lerinün ev kethudası olan Mehmed Ağa mahmiyye-i 
İstanbul hısnı ebvabından Kumkapu dahilinde Nişancı 
Paşa cami ' i  kurbında Çuha(?) çeşmesi dimekle ma'rı1f 
olup mürür-ı eyyam ile harab ve suyı kat' olman 
çeŞmeyi kendü malından müceddeden ta'mlr idüp zikr 
olman çeşmeye icra içün Haslar kazası muzafatından 
Terkos nahiyesinde vaki' Çiftehavz dimekle ma'rı1f 
havzun kıble tarafında vaki ' tarlk-ı arnınun sağ 
canibinde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i 
hallde malıyla abar-ı müteferrika hafr itdürüp on dört 
buçuk kulaç iki ma'mı1r baca ve yedi aded boş baca ve 
otuz iki kulaç tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat ile cem' 
u tahsil eyledüği miyahun savb-ı şer'den müdenisinden 
mevlana Mustafa z'ide i lmuhı1 ve Su nazırı olan All zlde 
mecduhı1 ile rah-ı abiler kethudası es-Seyyid Veli ve 
Hacı Abbas ve Hacı Abdülmü'min ve Serbölük Uzun 
Mehmed ve Kara Mustafa ve Yusuf ve İsma'll vesayir 
su alıvalinde vuküfı olan blgaraz müsl imln ile mahall-i 
mezbı1ra vanlup ala vechi ' l-mu'tad veznü ayar . eyle
düklerinde kami l  dört masura su cari olup zikr olman 
suyı ol mevzi 'e karlb merhum Sultan Süleyman Han 
suyına izn-i mütevelll i le i lhak kanun üzre bir masurası 
hakk-ı mecra alıkanı lup baki kalan üç masura suyın bir 
buçuk masurasın murad eyledüği malıallden ifraz ve 
zikr alınan Çuha(?) çeşmesinde icra olmmak üzre sene 
semanin ve elf Rebl'u' l-evvel'inün on ikinci güninde 
Haslar kadlsı olan mevlana Mehmed Sa'dl Efendi 
mümzii vü mahtı1m hüccet-i şer' iyye virmekle mı1ce
bince beriit-ı şerif-i allşan virilüp mahal l ine kayd 
ol ınmışdur. 

Fl evahir-i R sene 1 082 [26 Ağustos-S Eylül 1 672] 
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1129/4 Has/ar, Cebeci Karyesinde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Ali 
Çelebi 'nin katma suyuna ve bu suyolundan Dliye 
Hatun mahallesindeki çeşmeye su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Sadat-ı kirarndan Seyyid Mustafa oğlı Seyyid Ali 
Çelebi el-Halebl mahmiyye-i İstanbul'da Daye Hatun 
mahallesinde hasbeten l i ' l lahi te 'ala çeşme bina idüp 
çeşme-i mezburede icra olmmak içün Havass-ı aliyye 
kazası [na] tabi' Cebeci karyesi smun dahil inde Akyar 
kemeri kurbmda [Kireç] furunı(?) deresi dimekle 
ma'rOf vadlde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '-i hallde abar-ı müte'addide hafr itdürüp tah
te ' I-arzdan lağmlar ile cem' u tahsil eyledüği suym 
üzerine canib-i şer'den mevlana Salih Mehmed Efendi 
ve Su nazırı All Ağa Suyolcılar bölükbaşısı  Hacı 
Abdülmü'min ve üstad Hacı Mehmed ve üstad 
Süleyman ve İsma'll ve Yusuf vesair su ahvalinde 
vuküfı olan blgaraz müsl imln ile zikr olman suym 
üzerine vanlup mikdan vezn ü ayar ol ındukda kamil  iki 
masura su cari olup zikr olman suyı ol mevzi 'e karlb 
merhum Sultan Süleyman Han tabe serahu suyı yolma 
izn-i mütevelll i le i lhak ve kanun üzre buçuk masurası 
hakk-ı mecra vakf içün alıkonı lup baki kalan buçuk 
masura suyı hasbeten l i ' l lahi te'ala çeşme-i mezburede 
icra olmmak üzre sene isna ve semanin ve elf 
Rebl'u ' l-ahir'inün on dokuzuncı güninde Haslar kadlsı 
naibi mevlana Abdülhallm zlde fazluhu mümza hüccet-i 
şer' iyye virmekle mucebince berat-ı alişan virilüp 
mahal l ine kayd olınmışdur. 

Fl evahi(-İ Z sene 1 082 [20-29 Nisan 1 672] 

1/3011 Has/ar, Kireçftrını deresinde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Sadrazam Ahmed Paşa 'nın amcası 
Hasan Ağa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine 
su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Devletlü ve sa'adetlü Sadr-ı a'zam Ahmed Paşa 
hazretlerinün arnmileri olan izzetlü Hasan Ağa dame 
mecduhu mahmiyye-i İstanbul'da Haseki semtinde 
Başcı Hacı Mahmud mahal lesinde vaki' sakin olduğı 
menzilinde icra olmmak üzre Haslar kazası a'malinden 
Küçükköy dimekle ma' ruf karye haricinde vaki' çayırda 
Kireçfurunı deresi dimekle meşhur mahallde kemer 
kurbmda Mermer maslak indinde mevzi ' -i hallde abar-ı 
müte'addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan ve kanavat ile 
cem' u tahsil eyledüği suym üzerine vanlup manun 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'ruf üzre mikdan 
vezn ü ayar olmmak içün canib-i şer'den mevlana Salih 
Mehmed Efendi ve Hassa mi 'marbaşı ve Su nazırı ve su 
alıvalinde vuküfı olan üstadlar ve bigaraz müslimin ile 
mahall-i mezbura vanlup ala vechi ' l-mu'tad vezn ü ayar 
eyledüklerinde el-haletü hazihi su kesret üzre olup lakin 
ağustos ve temmuz eyyamlannda bir vechile noksan 
gelmernek üzre kamil  iki buçuk masura su bulmup zikr 
olman suyı Seyyid Ali Çelebi ve müteveffa Bayram 
Paşa suyollarına andan merhum Sultan Süleyman Han 
tabe serahu suyma izn-i mütevelll i le i lhak ve kanun 
üzre buçuk masu[ra]s ı  hakk-ı mecra alıkonılup baki 
kalan iki masura suyı diledüği malıallden ifraz ve mülk 
menzilinde vesayir mevazi 'de İcra eylemek üzre sene 
1 082 Receb'inün yiğirmi yedinci güninde Haslar kazası 
naibi mevlana Mehmed Efendi imzasıyla mümza vü 
mahrum hüccet-i şer' iyye viri lmekle m(lcebince berat-ı 
alişan virilüp mahall ine kayd ol ınmışdur. 

Fi evayil-i Ş sene 1 082 [3- 1 2  Aralık 1'67 1 ]  

1/3012 Haslar, Sırıklıçayırı 'nda Kırkçeşme suyoluna 
mülhak Cebecibaşı İbrahim Ağa'nın katma suyuna ve 
bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Bi ' l-fı' l cebecibaşı olan İbrahim Ağa dame mecduhfı 
mahmiyYe-i İstanbul'da vaki ' cennet-mekan merhum ve 
mağfilrun leh Sultan Ahmed Han tabe serahu cami'-i 
şerlfı ve imaret-i amireleri evkafından olup mahmiyye-i 
mezkfırede Güngörmez mahallesinde Katlı(?) mescid 
dimekle ma'rilf mahallde icare-i mu'accele ve müeccele 
ile sakin olduğı menzilinde İcra olınmak üzre Haslar 
kazası a'malinden Küçükköy haricinde Sırıkl ıçayırı 
dimekle ma'rfıf mevzi 'a  karlb sedd yanında kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde miilıyla abiir-ı 
müte'addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve 
kanavat i le cem' u tahsil eyledüği suyın üzerine vanlup 
manun erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfıf ve 
semt-i me' lfıf üzre mikdan vezn ü · ayiir ve tahmin-i 
sahih ile tahmin olmmak içün canib-i şer'den mevlana 
Salih Mehmed zlde i lmuhfı ve Hiissa mi 'miirbaşı ve 
suyolı nazırı olan Mustafa Ağa ve All zlde mecduhumii 
ve su alıval inde vuküfı olan üstadlar ve blgaraz 
mü:>. imln i le müşiirun i leyh İbrahim Ağa'nun veeh-i 
meşrfıh üzre cem' u tahsil eyledüği suyın üzerine 
vanlup ala vech i ' l-mu'tiid vezn ü ayiir eyledüklerinde 
kamil  dört masura su ciirl olup zikr olman suyı ol 
mevzi'a karlb Kırkçeşme suyı yol ına izn-i mütevelll i le 
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i lhak ve kanun üzre bir masurası hakk-ı mecra 
alıkonıldukdan sonra baki kalan üç masurasın diledüği 
malıallden ifriiz ve menzil-i merkürnda vesayir murad 
eyledüği mahallde icra itdürmek üzre sene 1 082 
Receb'inün yiğirminci güni tarihiyle müverrah Haslar 
kazası'nda naibü' ş-şer' olan mevlana . Mehmed ve 
müfettiş-i evkaf olan İbrahim Efendi imzasıyla mümza 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince beriit-ı şerif-i 
alişan virilüp mahal line kayd olındı. 

Fi evahir-i Ş sene 1 082 [22-3 1 Aralık 1 67 1 ]  

1130/3 Has/ar, Müderris köyünde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Dergiih-ı iili kapıcılarından Cafer 
Bey 'in katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sabıka Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası olan Abbas Ağa
'nun babalığı h ıdroetinde olup Dergah-ı ali kapucı
lanndan Ca'fer Beğ mahmiyye-i İstanbul'da merhum 
Sultan Ahmed Han tabe serahu cami'-i  şerlfı kurbıncia 
Kurşunl ı  odalar dimekle ma'rfıf mahallde sakin olduğı 
mülk menziline İcra olmmak üzre Havass-ı al iyye 
kazası a'malinden Müderris karyesi sınun dahilinde 
Uzuncaova nam mahallde Ma'zul  kemerbaşında 
kimesnenün mülkine ve vakfına ittisalden iir'i mevzi '- i  
hallde abar-ı müte'addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan 
I ağınlar ve kanaviit i le cem' u tahsil eyledüği su yın 
üzerine vanlup manun erbabı beyninde mu'tad olan 
tarz-ı ma'rfıf üzre mikdan vezn ü ayar ol ındukda10 içün 
kıbel-i şer'den naib ve mi'mar ve Su nazırı ve su 
alıvalinde vuküfı olan blgaraz müslimln i le üzerine 
vanlup kamil bir masura ve bir çuvaldfız su cari olup 
zikr olman suyı ol mevzi 'a karlb müşarun ileyh Abbas 
Ağa suyı yolına andan Halkalı suyı yol ına andan 
merhum Sultan Süleyman Han tiibe seriihu suyı yolına 
izn-i mütevel ll ile i lhak ve kanun üzre bir çuvalduzı 
hakk-ı mecra alıkonılup baki kalan [bir] masura suyı 
murad eyledüği malıallden ifraz ve menzil-i mezburda 
icra olmmak üzre sene 1 082 Cumade' l-evvel'inün on 
birinci güninde Haslar kazası naibi olan mevlana 
Abdülhallm Efendi mümza vü malıtum hüccet-i şer' iyye 
virmekle mucebince beriit-ı şerif virilüp mahalline kayd 
o l ındı . 

Fl evasıt-ı C sene 1 082 [ 1 4-24 Ekim 1 67 1 ]  

10 olmmak 
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113111 Galata Rumelihisarı'nda Sultan Süleyman 
suyoluna mülhak Yeniçeri ağası kaymakamı Mustafa 
Ağa'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  sekbanbaşı olup Astane-i sa'adet'de yeniçeri 
ağası kaimmakamı olan Mustafa Ağa dame mecduhu 
mahmiyye-i Galata muzafatından Rumil i  hisarı'nda 
mülk menzilinde cari olmak üzre yine kasaba-i mezbure 
sınurı dah i l inde vaki' Savakbaşı dimekle ma'rOf 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i halide abar-ı 
müte'addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan nübu' iden ma-i 
azbi bir mahallde cem' idüp ne mikdar su mevcud 
olduğın vezn ü ayar içün canib-i şer'den naib ve 
mi 'marbaşı ve Suyol ı  nazırı ve muma i leyhün vekili 
olup Edirne cami' katibi olan All Efendi vesayir su 
ahvalinde vuküfı olan bigaraz müslimin i le üzerine 
vanlup vezn ü ayar ol ındukda kami l  sekiz masura su 
mevcud olup tarnın [u] kami l  bir lüle ma-i hal is mevcud 
olduğı mu'ayene vü müşahede o lınmağın zikr olman 
suyı ol mevzi'a karib merhum ve mağffırun leh Sultan 
Süleyman Han tabe serahu suyı yol ına izn-i mütevelll 
i le i lhak ve kanun üzre iki masurası vakfıyçün hakk-ı 
mecra al ıkonı lup baki kalan altı masurasın murad 
eyledüği mahallden ifraz ve menzil-i mezburda vesayir 
murad eyledüği mahallerde icra itdürilmek üzre sene 
1 083 Rebi'u ' l-evvel' inün on altıncı güninde bi ' l-fı ' l  
Haslar kadisı olan mevlana Mehmed Efendi imzasıyla 
mümza vü mahtum hüccet-i şer' iyye viri lmekle muce
bince nişan-ı hümayun virilmişdür. 
Fl evai l-i Rebi'u' l-ahir sene 1 083 [ 1 6- 25 Ağustos 
1 672] 

113112 Has/ar, Kiraz/ıdere 'de Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Hassa mimarbaşı Mustafa Ağa'nın kat
ma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Buyurı ldı .  
Bi ' l-fi ' l  Hassa mi'marbaşı olan Mustafa Ağa z'ide 
mecduhu mahmiyye-i İstanbul'da Üskübl i  mahallesinde 
vaki ' mülk menzi l inde icra itdürmek üzre Havass-ı 
al iyye kazası'nda vaki '  Çiftehavz kurbında Kirasl ıdere 
kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi' -i 
halide kendü malıyla abar-ı müte'addide hafr itdürüp 
tahte ' l-arzdan lağmlar ve kanavat i le tulen ve arzen bi 
hisab-ı şatranci i le dört zira' kargir-i amik(?) ile cem' u 
tahsil eyledüği manun erbabı beyninde mu'tad olan 
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tarz-ı ma'rı1f üzre mikdan vezn ü ayar olmmak içün 
canib-i şer'den mevlana Mehmed ve Suyol ı  nazırı Ali 
zide mecduhu ve kethudaları üstiid Veli vesiiir su 
alıviilinde vuküfı olan bigaraz müslimin ile üzerine 
vanlup ala vechi ' l-mu'tiid vezn ü ayar olındukda kamil  
üç buçuk masura su cari olup zikr olman suyı merhum 
Sultan Süleyman Han tiibe seriihu suyına izn-i mütevel li 
ile i lhiik ve kanun üzre bir masurası hakk-ı mecrii 
alıkonılup baki kalan iki buçuk masura suyı muriid 
eyledüği malıallden ifriiz ve menzilinde İcra olmmak 
üzre sene 1 083 Cumiide' l-evvel'inün on yedinci güninde 
Haslar kazası nilibi mevlana Abdülhalim Efendi mümzii 
hüccet-i şer' iyye virilmeğin mucebince beriit-ı şerif 
virilmişdür. 

Fi eviiil-i N sene 1 083 [ 1 -30  Aralık 1 672] 

· 1/3113 Has/ar, Aynacızlide bağçesinde Hacı Hamza 
vakfı çeşmesi suyoluna mü/hak Şeyh İbrahim Tennuri 
oğlu kadı Seyyid Mehmed Efendi 'nin katma suyuna ve 
bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. ��-4 �; . Medine-i mezbfirede asilde olan Şeyh lbrilhim TennUri -�.�;- �cj:fil"��.uiJp...Y,!) r. . / . evlii?ın�an olu� kuziitd

�
an �e

�
yyid Mehm

_
ed Ef:n?i 

�1Pa,;.!t . ��Y� . 2 :e-': :"" medme-ı mezburede Hacı Ivaz mahallesınde sakın 
<.e: .ER. cJ...<.�,f/jıeJ3�.;J. ::,:V�� 2��"""" olduğı mülk menziline icrii olmmak üzre f!levliinii-yı 
fab.· f �f$0sıP.ı.f.,e0� '?. '11<#o/��� mumii i leyhün karındaşı Şerif Salih Efendi Iğneciziide �e���6-?.-efif�� =.P..;��Uit..re�fl'td biiğçesi dim

_
ekle ma'ruf biiğç�s i�nden ce�eyiin iden mülk 

· � ......... .td �� &/b'-:t��'?"'-4?'�� su?'ından bır masura s�yı ıfr�z . ve zıkr o!ınan suyı 

\: .. L� �v'Z.{;:izt, �f�.-!{��: . .  :·  Ha[ce] _Hamza maha� lesı_nd�. vakı' � �ak� :ıacı H�m�a 
- L.,_�...Lt' � !f�';;ti;,�Af� • , �� tJ' çeşmesı suyı yolına ızn-ı mutevellı ı le ı lhak ve kanun 

4 
V· · y; ��J üzre hakk-ı mecrii içün beher sene onar guruş çeşme-i 

mezbure mütevellisine teslim ve kendü mülk suyın 
muriid eyledüği malıal lden ifriiz ve menzil-i mezburda 

) icrii olmmak içün canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye 
virilmekle hüccet-i şer' iyye mucebince beriit-ı şerif 
virilmişdür. 

Fi eviibir-i Ş sene 1 083 [ 1 2-2 1 Aralık 1 672] 

113211 Has/ar, Kavak deresinde Sultan Süleyman su
yoluna mü/hak yeniçeri katibi Mehmed Efendi 'nin 
katma suyuna ve bu suyolundan evine ve Sarraç 
Doğan mahallesi yaptırdığı çeşmeye su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı' l  Dergiih-ı iili yeniçerileri katibi olan Mehmed 
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Efendi z'ide mecduhfı Havass-ı aliyye kazasına tabi'  113211 
Kal fa nam karye ile Papasköyi dimekle ma ' rfif ıl: "l'·�,JI', · U · ··.!1- .:J  ./ / · .ı 
karyelerde viiki' etraf- ı  erba'ası Solakzade ve Amavud � · .� :��...I'(A �wJ C:,() .(l!cj'�?ifJ VV': 
Mustafa ve müteveffa Mahmud Efendi furunı ve ı.Nr��W((N!:J -�iJJ_ "2�iVOJ/����'ftı!_� 
İbrii�im �iin�iid� ç�kada:ı

� 
furunı riiddeleriyle mücerred j;�)r/!h�j��..p ;;.���� �-?:"'�.j{�J:.J Kerıme bınt-ı Alı nam hatünun tasarrufında olan Kavak ifz,�w.z,,; · �� 'J ."W uıi d:aıJU)Jc;i'.J.pz..ıtP 

deresi dahilinde rızasıyla hafr eyledüği abiir-ı mü- z);)Jj� . -�c���C6>(�-v,� ...... �W't&--.A1�) 
te'adidede tahtır ve cem' eyledüği dört masura suyı i w) ;J.-:_.1.4.1. ... /. �. _,..;_ � . 2-Jl_w��:J}!!�� 
merhum Sultan Süleyman Han tiibe seriihu hazretleri dJW(fj��wtJ/?I�V,/'tf��!f!JC::,.,.?(./�� 
suyı yolına ilhiik buçuk masurası hakk-ı mecrii baki �V!i'...w �u �vıf�?��Jl:'"���"ı;J,� kalan üç buçuk masurayı murad_ eyledüği malıallden �-"Wtvr�Ji(�".w.J�.?Jci!M.tt:��-� ifriiz ve bir masurası mahmiyye-i Istanbul'da Kadiasker - '  . ,., _ "':,.,., ��..I"W'f, 1.'/APV��ı.;...., 
ciimi' i kurbında Sarı Nasfıh mahallesinde viiki' mülk · • - �:-"'�#� W�!t?/�r/Jt "o/_r.rulr;, 
menzilinde icrii ve iki buçuk masurası mahmiyye-i C/� ü!-c/!0�&1� �;,&-j,.� mezbfırede Serriic Doğan mahallesinde hasbeten l i ' lliihi \ -��l{h)ı · · � V · . · '!!J! 
te'iilii bina eyledüği çeşmede icrii itmek mu

. 

riid itmeğle � Hiissa su nazırı olan Ali Ağa vesiiyir su alıviilinde � vuküfı olan kirnesneler i le kıbel-i şer'den üzerine l vanlup vezn ü ayar olındukda cem'an dört masura su j 
olduğı müşiihede ve mu'iiyene ol ınup buçuk masurası 
hakk-ı mecrii bir masurasın mülk menziline iki buçuk 
masurası çeşme-i mezbfıra icrii içün canib-i şer'den 
hüccet-i şer' iyye virilmekle hüccet-i şer' iyye mfıcebince 
beriit-ı iilişan virildüği mahalline kayd ü işiiret alındı. 

Fi evail-i Ramazan sene 1 083 [2 1 -30  Aralık 1 672] 

113212 Terkos Orta Belgrat'da Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Reisülküttab Mustafa Efendi'nin katma 
suyuna ve bu suyolundan Langa semtinde yaptırdığı 
Darülhadis ve Şeyh Ferhad camii yanındaki çeşmeye 
ve evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi' l  rikiib-ı hümiiyfında Reisü' l-küttiib olan Mustafa 
Efendi diime mecduhfı mahmiyye-i İstanbul'da viiki' 
Langa semtinde hasbeten l i ' lliihi te'iilii bina eyledüği 
diirü' l-hadis'de ve Şeyh Ferhiid cami'- i  şerifine muttasıl  
müceddeden bina eyledüği çeşmede ve yine Ayasafya-i 
kebir 1 kurbında Sovukçeşme'ye karib tasarrufında olan 
menılilinde i cra içüri siibıka mi' marbaşı olan Mustafa 
Ağa ' Haslar kazası muziifiitından Terkos niihiyesine 
tabi'  Orta Belgrad nam karye kurbın da Duka bostiinı 
dimek1e ma'rfıf derede kimesnenün mülkine ve vakfına 
ittisalden ari mevzi 'de bundan akdem miilıyla abiir-ı 
müte'addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve 
kanaviit ile cem' eyledüği beş masura suyın bir 
masura[sı] hakk-ı mecrii viri ldükden sonra baki kalan 
dört masura suyı menba' ından merhum Sultan Süley-

113212 
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man Han tabe serahu bina eyledüği Kemeriere dahil  
olan suya gelince tahte' l-arzdan kanavat i le kendü 
mülki olan dört masura suyın kanavat ü mecrasın 
müşarun i leyh Mustafa Efendi'ye iki bin altı yüz guruşa 
bey'-i kat'l ile bey' u temllk ve meblağ-ı mezbı1rı mı1ma 
ileyhün vekili olup hutabadan mevlana Mehmed zlde 
ilmuhı1 temamen eda ve teslim idüp ba'dehQ müşarun 
ileyhün vekili ve Hassa su nazırı İbrahim Ağa ve su 
alıvalinde vuküfı olan blgaraz müslimin ve kıbel-i 
şer'den naib ta'yin ol ınup mahalline vanlup ala 
vechi' l-mu'tad vezn eyledüklerinde bir masurası hakk-ı 
mecra viri ldükden sonra baki kamil dört masura su 
mevcı1d olduğı müşahede ve mu'ayene olınup zikr 
olman dört masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz 
ve bir masurası bina eyledüği darü' l-hadis'de ve iki 
masurası · çeşme-i mezbı1rda ve bir masurası kendü 
menzilinde cari olmak üzre sene 1 083 Cemazi
ye' l-ahir'inün yiğirmi sekizinci güninde Haslar kazası 
naibi mevlana Ahmed Efendi mümza vü mahtı1m 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mı1cebince herat-ı şerif-i 
allşan virilüp kayd ü işaret ol ındı .  

Fl  gurre-i Receb sene 1 083 [23 Ekim 1 672] 

1/3213 Has/ar, Topçular'da Baştezkereci Ahmet Efen
di'nin medrese, çeşme ve sebillere bağlattığı sular ile 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak katma suyuna ve 
bu suyalundan evine, bina ettiği çeşmeye ve istediği 
mahalle su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Vezlr-i a'zam-ı all mikdar Ahmed Paşa hazretlerinün 
Baştezkireci liği hıdroetinde olan Hayli Ahmed Efendi 
ve mahmiyye-i İstanbul'da Vezir-i a'zam-ı sabık 
Bayram Paşa medrese ve sebll ve çeşmelerine su 
getürmek içün Haslar kazasına tabi'  Topcılar nam 
karyede kuyu hafr itdürüp zuhı1r iden su medrese ve 
çeşme ve seblle kifayet idüp merhum Sult�n Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün mahmiyye-i mezbı1rede 
cereyan iden suya kılJet tari olup su katmak lazım olur 
ise ana ilhak olmmak içün Tirekoş(?) ve Müderris nam 
karyelere karlb bir dere içinde bir kaç kuyu hafr itdürüp 
lakin müteveffa Bayram Paşa'nun merhum-ı müşarun 
ileyhün suy[ın]a kıllet tari olmayup ve i lhakı lazım 
olmağla ol karyeler kurbında hafr itdürdüği bir masura 
suyın yolların tathir itdürmeyüp on beş seneden müteca
viz haric-i mahalle cereyan itmeğİn müteveffanun hay
ratma su lazım olmayup ol mahalle cereyan iden suyı 
kanavatı ile bey' ve semeni vakf içün istirbah itmek 
vakfa nafı' olmağın mütevellisinden Kapudan S inan ile 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

muhrez olan b ir masura suyı semen-i ma' lfıme ile iştira 
ve mütevellisinden mümza vü malıtum temessük ve 
canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye olındukdan sonra yine 
zikr olman derede kendü malıyla müceddeden altı aded 
kuyu hafr itdürüp bir mikdar su cem' u tahsil itmeğle 
hala ol bir masura su ile sonradan cem' eyledüği suyı 
Hassa su nazırı ve su alıvalinde vuküfı olan bigaraz 
müslimin ile manun erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı 
ma'rfıf üzre vezn ü ayar eyledüklerinde cem'an üç 
masura ve üç çuvaldılz su itmeğle merhum Sultan 
Süleyman Han tabe serahu suyına izn-i mütevelli ile 
ilhak ve b ir masurası hakk-ı mecra ve baki kalan iki 
masura ve üç çuvaldfız suyı mahmiyye-i mezbfırede 
Ağakapusı korbında Katib Şemseddin mahallesinde 
mülk menzil i  i le korbında bina vü ihya eyledüği 
çeşmede cari olmak üzre vesayir murad eyledüği 
mevazi 'de icra içün virilen hüccet mılcebince berat-ı 
alişan virildüği mukayyeddür. 
Fi evahir-i şehr-i Rebi'u' l-fıla sene 1 083 [ 1 8-27 Tem
muz 1 672] 

113311 Has/ar, Müderris ve Aras köyleri deresi ara
sında Sultan Süleyman suyoluna mü/hak eski Ter
sane-i amire emini Şiieli Mehmed Efendi 'nin katma 
suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Sabıka Tersane-i amıre emini olan Şiieli Mehmed 
Efendi zide mecduhfı Haslar kazasına tabi'  Müderris ve 
Aras nam karyeler deresi beyninde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi '  -i halide kendü malıyla abar-ı 
müte'addide hafr itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve 
kanavat i le cem' itdüği suyın mikdan vezn ü ayar içün 
kıbel-i şer'den mevlana Mustafa ve Hassa mi'marbaşısı 
ve Suyolı nazırı ve Suyolcılar kethudası ve bölük
başıları vesayir su alıvalinde vuküfı olan bigaraz müs
limin ile mahall-i n izaun üzerine vanlup ala vec
hi' l -mu·tad vezn ü ayar eyledüklerinde kamil  bir masura 
ve [bir] çuvaldilz su cari olduğı mu'ayene olınmağın 
zikr olman suyı müteveffa Bayram Paşa suyı yol ına ve 
andan cennet-mekin merhum ve ınağfı1run leh Sultan 
Süleyman Han tabe senihu hazretleri suyı yolına izn-i 
mütevelll ile i !hak ve kanun üzre bir çuvaldfızı hakk-ı 
mecrii al ıko�! lup baki kalan bir masura suyı di ledüği 
mahallden ifraz ve mahmiyye-i İstanbul'da Na' l l ımescid 
mahallesinde sakin olduğı menziline İcra içün sene 
ı 083 Rebl'u '  1-evvel'inün altıncı güninde Haslar kaza-
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sında naibü' ş-şer' olan mevlana Mehmed Efendi müm
za vü malıtum hüccet-i şer' iyye virmekle mucebince 
herat-ı alişan virildüği mukayyeddür. 

Fi evahir-i Ş sene 1 083 [ 1 2-2 1 Aralık 1 672] 

1/3312 Başdefterdar kaymakamı Hasan Efendi'nin 
Vezir Mustafa Paşa 'ya hibe ettiği suyun Mustafa 
Paşa 'nın evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı' l  Astane-i sa'adet'de Başdefterdar kaimmakamı 
olan Hasan Efendi dame ulüvvuhu mukaddema Şam-ı 
şerif eyaJetine mutasarrıf olan müteveffa Vezir Mustafa 
Paşa hal-i hayatında mahmiyye-i İstanbul'da Tavşantaşı 
kurbında viiki harik olan sarayına cari olan mülk 
suyından yarım masura suyı bundan akdem müşarun 
ileyhe hibe vü temlik idüp müşarun i leyh dahi zikr 
olman yarım masura suyı kabul ve mahmiyye-i 
mezburede Soğan Ağa mahallesinde vaki' menzilinde 
cari ve isti 'miil içün hüccet-i şer' iyye virilüp mucebince 
sene 77 Cumade' l-ahiri'nün evail inde beriit-ı şeriftim 
virilmekle hala müceddeden beriit-ı şerif-i iilişan 
virilmişdür. 
Fl evasıt-ı Şevviilü' l-mükerrem sene 1 083 [29 Ocak 
1 672-8 Şubat 1 673] 

1133/3 Terkos Vniidehavuzu deresinde Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Su nazırı İbrahim Ağa'nın 
katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Astiine-i sa'iidet'de Su nazırı olan İbrahim Ağa zide 
mecduhu İstanbul'da Hacı Hamza mahallesinde sakin 
olduğı menzil ine icra içün Haslar kazası muziifatından 
Terkoz nahiyesine tabi '  Orta Belgrad nam karye 
kurbında cevanib-i erba'as ı  Terceman Andonaki nam 
zimmi tarlası ve Galata yolı ve İbrahim Paşa ve İstanbul 
ağası suları olan mevazi 'a müntehi Validehavzı deresi 
dimekle ma'rfif kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi'de mi'miirbaşı kaimmakamı müderrisinden Muslı 
Efendi ile ma'an halis mallarıyla abar-ı müteferrika hafr 
itdürüp cem' u tahsil eyledükleri manun kıbel-i şer'den 
niiib ve suyolcı lar vesiiyir su alıvalinde vuküfı olan 
müslimln ile ma-i mezburun üzre11 vanlup ala 
vechi ' l-mu'tad vezn olındukda kami l  beş masura su cari 

11 üzerine 
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olduğı müşahede olınmağın zikr olman suyı mevzi '- i  
mezbura karib merhum Sultan Süleyman Han tabe 
serahu suyı yolına izn-i mütevelll ile ilhak ve bir 
masurası vakf içün hakk-ı mecra alınup baki kalan dört 
masura suyı murad eyledükleri malıallden ifraz ve iki 
masurasın nazır-ı muma ileyh Hace Hamza mahalle
sinde vaki' menzilinde icra olmmak üzre sene erba'a ve 
semanin ve elf Cumade' l-ula'nun on yedinci güninde 
Haslar kazası naibi mevlana Ahmed Efendi mümza vü 
malıtum hüccet-i şer' iyye virmekle mucebince berat-ı 
allşan virilmişdür. 

Fl evail-i C sene [ 1 0] 86 [23 Ağustos- I Eylül 1 675] 

113411 Önceki hükmün zeylidir. 

[Zeyl] Muma ileyh Muslı Efendi nazır-ı ınılma ileyh ile 
iştiraken cem' eyledükleri beş masura suyın iki 
masurasın Hace Hayreddin mahallesinde sakin olduğı 
menzilinde icra itmek üzre sene-i mezbure ve malı-ı 
merkürnun on yedinci güninde naib-i muma ileyh 
Ahmed Efendi zide mecduhu müte'addiden hüccet-i 
şer' iyye virmekle muma ileyhe dahi başka berat-ı şerif-i 
allşan virilmişdür. 

Fi evail-i C sene [ 1 0] 86 [23 Ağustos- I Eylül 1 675]  

113412 Has/ar, Şahin deresi ve yakınındaki Delikli
kaya 'da Sultan Süleyman suyoluna mü/hak hazine 
kethudası Hüseyin Ağa 'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi' l  Saray-ı cedid-i amire ağası olan Ya'küb Ağa 
dame ulüvvuhu bundan akdem Hazine-i amire kethudası 
olan Hüseyin Ağa Haslar kazasına tabi'  Şahin deresinde 
ve kurbında vaki' Deliklikaya nam mevzi 'de kendü 
malıyla abar-ı müte' addide hafr itdürüp cem' u tahsil 
itdüği on yedi masura suyı merhum Sultan Süleyman 
Han tabe serahu suyı yollarına ol mevzi 'a karib Güzelce 
kemer dimekle ma'ruf suyolına izn-i mütevelll ile ilhak 
ve on bir masurası hakk-ı mecra alınup diledüği 
malıallden ifraz ve Ayasofya-i kebir kurbında İshak 
Paşa mahallesinde vaki '  menziline icra içün virilen 
hüccet-i şer' iyye mucebince hatt-ı hümayun sadır 
olmağla muma ileyh Hüseyin Ağa zikr olınan altı 
masura sudan bir masurasın Hasan ibn-i Kurd'a hibe 
idüp Hasan dahi bir masura suyı yine İstanbul'da vaki ' 
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Hüseyin Paşa çeşmesi önünde ana lağmından ifniz ve 
mahmiyye-i mezburede Nişancı Paşa-yı Atik mahal
lesinde mülk menzil ine İcra idüp fevt olmağla menzil-i 
mezbur ve bir masura suyı veresesinden ağa-yı muma 
i leyh iştira ve suyın menzi l-i mezkurdan kat' ve 
merhum Sultan Süleyman Han suyınun mahmiyye-i 
mezburede Kabasakal S inan Ağa mahallesinde mer
hume Viiiide Sultan imareti kurbında vaki' maslakdan 
ifraz ve kurşun barı ile Akbıyık mahallesinde vaki' 
mülk menziline İcra içün evkaf müfettişi kaimmakamı 
mevlana Ahmed imzasıyla mümza hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince beriit-ı şerlf virilmişdür. 

Fl evail-i C sene ı 086 [23 Ağustos- ı Eylül ı 675] 

113413 Burgos 'ta Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Biibüssaade ağası Davut Ağa'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı-

Bi ' l-fı ' l  Saray-ı cedld-i sultani'de Babü's-sa'adeti' ş-şe
rlfe ağası olan izzetlü Davud Ağa hazretleri mukaddema 
İstanbul'da Hace Üveys mahallesinde vaki' mülk 
menzilinde cari olmak üzre Haslar kazası'na tabi'  
Burgos nam karye i le(?) merhum Sultan Süleyman Han 
aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufriin hazretleri bina vü ihyii 
eyledüği Kemerlerden Uzunkemer beyninde menba' ı 
olan bir masura suyın sülüsi merhum-ı müşiirun ileyhün 
vakfına hakk-ı mecrii virilüp bu minviil üzre isti 'miil 
al ınur iken hiiliya müşiirun i leyh ol suyı yine 
mahmiyye-i mezburede İmam All mahallesinde vaki' 
menziline İcra muriid idüp vaki' hal bu minviil üzre 
olduğın Hiissa su nazırı İbrahim Ağa vesayir riih-ı 
abilerden blgaraz müslimln ve müşarun i leyhün vekili 
meclis-i şer'de haber virmeleriyle zikr alınan bir masura 
su yın sülüsi k e ma fı' I-evvel hakk-ı mecrii virilüp 
sülüsiinı İmam All mahal lesinde viiki '  menzilinde cari 
olmak üzre b in seksen altı Zi ' l-ka'de'sinün yiğirminci 
güninde Haslar kadlsı Abdurrahman Hısiill Efendi 
hüccet-i şer' iyye virmeğin mucebince beriit- ı alişan 
virilmişdür. 

Fl eviiil-i Z sene l 086 [ ı  6-25 Şubat 1 676 J 
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113511-2 Burgos 'ta Sultan Süleyman suyoluna mül
hak dördüncü Haseki Ayşe Sultan 'ın katma suyuna ve 
bu suyun bir miktarını satın alan Vezir Osman 
Paşa 'nın sarayına ve yaptırdığı çeşmeye su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  Astane-i devlet-aşİyan'da kaimmakam-ı all-ma
kam olan vezir-i rı1şen-zamir devletlü ve sa'adetlü 
Osman Paşa tale bekahu hazretleri mahmiyye-i 
İstanbul'da Ahı1rkapusı kurbında Akbıyık mahal lesi 
sakinelerinden dördünci Haseki Ayişe Sultan darnet 
ismetuha mukaddema Havass-ı al iyye kazası muza
fatından Terkos nahiyesine tabi' Burgos nam karye ile 
Kovukkemer kurbında Kurd bostanı dimekle ma'rı1f 
bostan kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevazi'de hafr itdürdüği abar-ı müteferrikadan mah
miyye-i mezbı1rede Elvanzade mahallesinde vaki' olup 
müteveffa Abdurrahman Paşa vakfından icareteyn-i 
ma' lı1meteyn i le taht-ı tasarrufında olan menzile ve 
ba'zan kendü mülkinden ve ba'zan cennet-mekan 
merhum Sultan Süleyman Han tabe serahu suyı 
mecrasıyla icra itdürdüği beş buçuk masura mülk suyın 
üç masurasını ve üç masura suyın mecrasını ınılma 
i leyha Ayişe Sultan bin esedi guruşa vezlr-i müşarun 
ileyhe bey'-i kat'i ile bey' ve ınılma i leyha tarafından 
bey'a vekll olan Ali Efendi semeni olan meblağı ahz ü 
kabz idüp zikr olman beş buçuk masura suyın üç 
masurasını ve üç masura suyın mecrası müşarun i leyhün 
mülki ve hakk-ı sarihi olup ba'de' l-yevm diledüği 
mahallde cari olmak üzre bin seksen altı Zi' l-hic
ce'sinün on sekizinci güninde İstanbul kadisı olan 
faziletlü Ahmed Efendi mümza vü mahtı1m hüccet-i 
şer' iyye virmeğin mahalline kayd olmak içün müced
deden berat-ı şerif-i alişan virilmişdür. 

Fi evail-i M sene [ 1 0]87 [ 1 6-25 Mart 1 676] 

Vezir-i müşarun i leyh hazretleri balada mastur olduğı 
üzre Sultan-ı ınılma ileyhadan iştira eyledüği üç masura 
suyın iki masurasın mahmiyye-i İstanbul'da Bağçeka
pusı dahilinde Valide Sultan hazretleri cami'- i  şerifı 
kurbında sarayına icra itdürüp ve bir masurasın  dahi 
saray-ı mezbı1run kapusınun sağ tarafında vaki' gı1şede 
hasbeten l i ' l lahi ' s-Samed ve taleben li merdati ' r-Rab
bi ' l-ehad bina eylediği çeşmede icra ve ebna-i sebile 
iska içün vakf ve şart idüp vakfıyye-i ma'mı1lün 
b ihasında şart ve ta'yin itmeğİn vakfıyye-i ma'mı1lün 
biha mı1cebince mahall ine kayd olmmak içün bu hususa 
dahi müceddeden berat-ı alişan virilmişdür. 

Fi 't-tar'ihi '  1-mezbılr 
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1135/3 İstanbul Karakemer'de Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Hassa su nazırı İbrahim Ağa'nın katma 
suyunun Yusuf Ağa'ya satıldığına ve evine bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi ' l  Hassa su nazırı olan İbrahim Ağa zide mecduhu 
merhum Sultan Süleyman Han Kemerlerinden Kara
kemer dimekle ma'rfıf kemer kurbında İstanbul 
tarafında kendü malıyla iki ma'mı1r ve dört yapılmamış 
ki altı aded hacalar ile cem' u tahsil idüp menba' ından 
kemere varınca tahte' l-arzda vaki' lağmlar ve kanavat 
ve mecrası mülki olan kamil bir buçuk masura suyın bir 
ma'mur ve üç yapı lmamış ki cem'an dört aded hacalar 
ile zikr olman suyın kanavat ü mecrasınun bil inen 
hisse-i şayi 'asın bi ' l-fi ' l  vakıf- ı  müşarun ileyhün 
evkafına mütevel li olan Yusuf Ağa zide mecduhuya 
kırk bin cedid akçeye bey' idüp ve İstanbul'da Mesih 
Paşa mahallesinde Alaca mescid kurbında vaki' mülk 
menzilinde cari olmak üzre sene hamse ve semanin ve 
elf Rebi'u' l-ahiri'nün on yedinci güni tarihiyle müver
rah Eyyı1b kazası'nda naibü'ş-şer' i ' ş-şerif olan mevlana 
Mustafa Efendi mümza vü mahtı1m hüccet-i şer' iyye 
virmekle mahall ine kayd olmmak içün berat-ı allşan 
virilmişdür. 

Fi evahir-i Z sene [ 1 0] 86 [7- 1 6  Mart 1 676] 

113611 Has/ar, Değirmen deresi 'nde Va/ide Sultan 
camii suyoluna mü/hak Vezir Yusuf Paşa 'nın katma 
suyuna ve bu suyolundan sarayına su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Bundan akdem Si listre eyaJetine mutasarrıf olan Vezir 
Yusuf Paşa hazretleri İstanbul'da Hace Paşa kurbında 
sakin olduğı menzilinde cari olmak üzre Haslar 
kazası'na tabi '  Bağçe Belgrad nam karye kurbında 
Değirmen deresi dimekle ma'rfıf mahallde Uskumrı 
yol ınun altı yanında hall mevzi 'de abar-ı müteferrika 
hafr itdürüp cem' u tahsil eylediği suyın nazır ve 
mi'mar i le müşarun i leyhün vekili muvacehesinde ala 
vechi ' l-mu'tad vezn ü ayar oldukda kamil  iki masura su 
cari olup ma-i mezburı ol mevzi 'a karib Valide Sultan 
hazretleri cami ' -i şerifi suyına nazır ma'rifetiyle i lhak 
ve Mahmud Ağa çeşmesi'nün terazusından ifraz ve 
müşarun ileyhün sarayında bir buçuk masura su cari 
olmak üzre sene 77 Cemaziye' l-evvel'i'nün on ikinci 
güninde Haslar kadisı Mahmud Efendi hüccet-i şer' iyye 
virmekle mahalline kayd olmmak içün berat-ı allşan 
virilmişdür. 

Fi evai l-i S sene [ 1 0]87 [ 1 5-24 Nisan 1 676] 
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1136/2 Haseki Ayşe Sultan 'ın Vezir Yakub Ağa'ya ve 
kaymakam Osman Paşa 'ya s attığı suyun bu şahısların 
evlerine bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Şerh] Veeh-i meşrüh üzre baHida mastür olan Vezir 
Yusuf Paşa hazrederinden hala sadaret-i uzma 
ka-immakamı o lan vezlr-i ruşen-zamlr Osman Paşa 
hazretleri iştira eylediği hanenün bir buçuk masura suyı 
olup mukaddema herat-ı şerif mucebince bir buçuk 
masura su mukayyed olmağın menzil-i mezbürı girü 
Yusuf Paşa hazretlerine bey' itmeğle hala buçuk 
masurası Osman Paşa hazretlerinün mülki olmak üzre 
kendü mülk mahzenine İcra itdürüp ve bir masurası dahi 
Yusuf Paşa hazretlerine bey' eyledüği hanede cılr'i' 
olmak üzre işbu mahalle şerh viri lmişdür. 

Fl evail-i S sene [ 1 0]87 [ 1 5 -24 Nisan 1 676] 

B i ' l-fi ' l  Saray-ı cedid-i sultani ağası olan Ya'küb Ağa 
hazretleri mahmiyye-i İstanbul'da Akbıyık mahallesinde 
sakine dördünci Haseki Ayişe Sultan mutasarrıfe olduğı 
beş buçuk masura suyın üç masurasın kayımmakam-ı 
ali-makam izzetlü Osman Paşa hazrederine bey' ve bir 
masurasın dahi ağa-yı müma ileyhe iki yüz altmış 
guruşa bey' idüp veeh-i meşrfıh üzre iştira eyledüği bir 
masura mülk suyı murad eyledüği malıallden ifraz ve 
Akbıyık mahallesinde sakin olduğı menzilinde cari 
olmak üzre sene 87 Safer'inün evayilinde İstanbul kadlsı 
mevlana Ahmed Efendi imzasıyla mümza hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mahalline kayd olmmak içün herat-ı 
allşan virilmişdür. 

Fl evai l-i S sene [ 1 0]87 [ 1 5-24 Nisan 1 676] 

113613 Ayvad/ı köyü yakınında Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Halil Paşa 'nın katma suyuna ve bu 
suyun Başhalife Ali Halife'ye satıldığına dair berat 
kaydı. 

Büyük rüznamede Başhalife olan All Halife Havass-ı 
al iyye kazası'nda vaki ' cennet-mekan merhum Sultan 
Süleyman Han b ina vü ihya eyledüği Ke111erlere Ayvad 
nam karye'ye karib Kadi mandıracısı dimekle ma'rfıf 
mevzi 'de Ortahavz kurbında müteveffa Halil Paşa 
kendü malıyla cem' eyledüği manun havz-ı mezbür 
kurbında Iskarabaşı'nda üç aded baca ve kırk dört kulaç 
lağm ve iki yüz otuz iki künk ile lağm ağzında mezkür 
Iskarabaşı'na gel ince cem' eyledüği iki masura ve üç 
çuvaldüz su müteveffa-yı mezbfırun oğlı İbrahim'e 

59 

1136/3 

_ _  _) 



60 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

intikal idüp mülk-i mevrusı olmağla mumii ileyh All 
Halife'ye bin yiğirmi esedl guruşa bey'-i kat') i le bey' 
id üp canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye ve mikebince 
beriit-ı allşan fi eviiil-i N sene 86 virilüp işbu mahalle 
kayd ol ındı .  

Fl eviihir-i Ca sene [ 1 0]87  [2- 1 ı Ağustos ı 676] 

1137/1 Has/ar, Orta Belgrad köyü yakınında Sultan 
Süleyman suyoluna müllıak Vezir Mustafa Paşa 'nın 
katma suyuna ve bu suyolundan istediği yere su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bundan akdem rikiib-ı hümiiyCında kayımmakam olan 
izzetlü vezlr-i rCışen-zamlr Mustafa Paşa hazretleri 
Havass-ı al iyye kazası'na tabi'  Orta Belgrad nam karye 
kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari kendü 
miilıyla tahte' l-arzdan elli kulaç lağm ü kanaviit ve bir 
ma'mur üç aded boş ta'blr ol ınur hacalar ile cem' u 
tahsil eyledüği miyiihun niiib ve mi' ıniir ve bigaraz 
müsl imln ile üzerine van lup ala vechi' l-mu'tiid vezn ü 
ayar eyledüklerinde kamil iki buçuk masura su cari olup 
ma-i mezbCın merhum Sultan Süleyman Han tiibe 
seriihu yol ına izn-i mütevelll ile ilhiik ve buçuk 
masurası vakf içün hakk-ı mecrii alınup baki kalan iki 
ınasurasın ifriiz ve diledüği mahallde icrii itmek üzre 
canib-i şer'den viri len hüccet mCıcebince beriit-ı 
beriit-ı12 iilişan virilüp işbu mahalle kayd olındı .  

Fl  eviihir-i C sene ı 087 [3 1 Ağustos-9 Eylül 1 676] 

113 712 Ayvad/ı köyü yakınında Bakraçderesi 'nde miri 
suyoluna müllıak Ferlıad Paşa 'nın katma suyuna ve 
bu suyolundan evine su bağlanmasına mani olun
nıamasına dair berat kaydı. 

Bi' l-fı ' l  Mlriihur-ı evvel olan İbrahim Ağa diime 
ınecduhu Eskiodalar kurbında Tekeli sarayı dimekle 
ma'rCıf saraya mutasarrıfe olan Mu'azzeze Sultan darnet 
ismetuhiidan iştirii idüp malik-i kadlıni Ferhiid Paşa 
Haslar kazası'na tabi'  Ayvadköyi dimekle ma'rfıf karye 
kurbında Bakracderesi nam mevzi 'de hafr itdürdüği 
suyın kıbel-i şer'den niiib ve Su nazırı ve su ahvalinde 
vuküfı olan blgaraz müsl imln ile üzerine vanlup 
mikdan vezn ü ayar ve tahmin ve bin seksen yedi 
Receb'inün yiğirmi yedinci güninde Haslar kadisı 

12 "beriit-ı" ınükerrerd ir. 
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mevlana Hiifız. Efendi hüccet virüp ve nazır defterine 
nazar olındukda ma-i mezbı1rı Ferhad Paşa bir lüle ve 
bir kamış su bulup ba'de't-tahmln Ayvad nam havzda 
mlrl suya ilhak olınup Çukurçeşme kurbında kendü 
evlerine cari oldukda kirnesne mani' olmaya diyü 
mukaddema emr-i şerif virilüp ve bir kamış su hakk-ı 
mecra viri ldüği mastür bulınınağın mukaddema olan 
kaydı mı1cebince müceddeden beriit-ı allşan virilüp işbu 
mahalle kayd olındı .  

Fl  evasıt-ı Ş sene [ 1 0]87 [ 1 8-28 Ekim 1 676] 

113713 Has/ar, Karye deresinde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak İbrahim Ağa'nın katma suyuna ve 
bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Müşarun ileyh İbrahim Ağa malıruse-i İstanbul'da Hace 
Hamza mahallesinde vaki'  mülk menzilinde İcra içün 
Haslar kazası'na tabi'  Orta Belgrad nam karye kurbında 
Boyacıçayırı dimekle ma'rı1f çayıra karib Karye 
deresinde abar-ı müte 'adide hafr itdürüp tahsil eyledüği 
suyın kıbel-i şer'den naib ve Su nazırı vesiiyir su 
alıvalinden vuküfı olan blgaraz müsl imln ile mii-i 
merkürnun üzerine vanlup ala vechi ' l-mu'tad vezn 
olındukda kamil bir masura ve bir çuvaldı1z su cari 
olduğı müşahede olınup ve menba' ına karlb Sultan 
Süleyman Han suyına ilhiik ve bir çuvaldı1zı hakk-ı 
mecra virilüp baki bir masurasın menzil-i mezbfırda icra 
itmek üzre bin seksen altı senesinde vaki ' Cemazi
ye' l-iihiri'nün on sekizinci güninde Haslar kadlsı Yusuf 
Efendi hüccet virmekle mfıcebince beriit-ı allşan virilüp 
işbu mahalle kayd olındı. 

Fl evasıt-ı Ş sene [ 1 0]87 [ 1 8-28 Ekim 1 676] 

113811 Galata Ortaköy 'de Saliha Hatun 'un mülkünde 
olan suyun Mirahur İbrahim Ağa'ya satıldığına dair 
berat kaydı. 

Müşiirun i leyh miriihı1r İbrahim Ağa mahmiyye-i 
İstanbul'da sakine Siiliha Hiitı1n'un mülki olup Galata'ya 
tabi '  Ortaköy dimekle ma' rı1f karye üzerinde vaki'  
etraf-ı erba'ası Köse Ermeni ve Sarı Dimitri ve Angel 
nam zirnınller bağları ve tarlk-ı amın ile mahdfıd arsaya 
tabi '  olan ma-i azbun menba' ınun nısfı bir defa beş yüz 
guruşa ve nısf-ı alıarın dahi dört yüz guruşa iştira idüp 
fimii ba'd menba'-ı merkürnun cümlesi müşiirun ileyhün 

6 1  
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mülki olmak üzre bin seksen yedi senesi Receb'inün 
yiğirmi altıncı güninde Galata naibi mevlana Seyyid 
Hasan Efendi hüccet virmekle m('ıcebince herat-ı alişan 
viri lüp işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fi  evasıt-ı Ş sene [ 1 0] 87 [ 1 8-28 Ekim 1 676] 

113812 Terkos Kömürlü Belgrad köyü sınırında 
Çiftehavuz suyoluna mülhak sabık Haseki ağası Ali 
Ağa'nın . katma suyuna ve bu suyolundan evine su 

. bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sabıka Haseki ağa olan Ali Ağa İstanbul'da Meydancık 
mahallesinde mülk menzil inde icra iç ün · Haslar kazası 
muzafatından Terkos nahiyesine tabi '  Kömürli Belgrad 
nam karye sınurında Yorgi tarlası dimekle ma'ruf 
mahallde abar-ı müteferrika haft itdürüp tahte' l-arzdan 
lağmlar ve kanavat i le cem' eyledüği suyın naib ve Su 
nazırı vesair müslimin ile üzerine vanlup ala 
vechi ' l-mu'tad vezn olındukda kamil  üç masura su cari 
olup ma-i merkümı izn-i mütevelli ile Çiftehavz suyına 
ilhak ve bir ma�urasın hakk-ı mecra virildükden sonra 
baki kalan iki masurasın menzil-i mezburda icra içün 
canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilmeğin mucebince 
herat-ı alişan virilüp bu mahalle kayd ol ındı . 

F'i evail-i N sene [ 1 0]87 [7- 1 6  Kasım 1 676] 

1138/3 Başmirahur İbrahim Süleyman 'ın Üsküdar 
Gencer mahallesinde vakıf çeşmeye bağ/attırdığı su
yun bir kısmının Sinan Paşa mahallesindeki çeşmeye 
bağlanmasına dair kayıt. 

Veeh-i tahrir-i hurılf oldur ki :  
Meşrutiyyet üzre mütevel lisi olduğum evkafumun tebdil 
ü tağyir[i] yedimde(?) olmağla malıruse-i Üsküdar'da 
Doğancı lar meydanı kurbında Gencer mahallesinde 
vaki ' (?) müceddeden bina eyledüğüm cami ' -i şerife 
muttası l  ve vakf çeşmeye icra itdürdüğüm ma-i carinün 
iki masura suyı izdiyad olmağla muhtac olan mahalle 
bir çeşme yapmak içün şart itmişidüm işbu sahi
bü't-temessük Bahri Mehmed Ağa'nun S inan Paşa 
mahallesinde vaki' mülk menzi linün tarik-ı amın 
tarafında amme-i nas intiffi' itmek içün müceddeden 
bina vü vakf eylediğüm çeşmeye yalnız bir masura su 
ale'd-devam cari olmak üzre şart eyledüm zikr olman 
bir masura su Tunusbağı dimekle ma'rılf mahallde 
bulınan su hazinesinden ifraz ve çeşme-i mezkılreye İcra 
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alınmışdur ahardan kirnesne tağylr ü tebdll eylemeyeler. 
İbrahim Süleyman 
Mlrahur-ı evvel 

Fl 20 M sene 1 09 1  [2 1 Şubat 1 680] 

113814 Üsküdar Bulgurlı ve Yalnızservi Kalaycı 
deresinde Va/ide Sultan suyoluna mü/hak Süleyman 
Ağa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan istediği yere 
su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Vezlr-i a'zam Ahmed Paşa'nun kethudası Süleyman 
Ağa Üsküdar'da merhum Şeyh Mahmud Efendi 
evkafı'ndan Bulgurl ı nam karye sınurı dahilinde 
Akdoğan dimekle ma'rllf mevzi 'de bundan akdem 
müşarun ileyh şira'-i şer') ile hakk-ı şürbine malik 
olduğı beş buçuk masura sudan yukaru Yalnızservi 
Kalaycı deresi nam vadlde hafr itdürdüği dokuz boş ve 
bir ma'mur baca ve lağm binasıyla cem' u tahsil 
eyledüği manun nayib ve mi'mar ve Su nazırı ve 
müşarun i leyhün vekili Defterdar Hasan Efendi vesayir 
blgaraz müsl imln ile ma-i mezburun üzerine vanlup 
Teşrin-i evvel'ün on altıncı güninde zernan-ı kı l letde 
mada(?) vezn ü ayar ol ındukda sekiz buçuk masura su 
cari olup bir buçuk masurası Valide Sultan vakfına 
hakk-ı mecra virilüp baki kalan yedi masura ile 
mukaddema malik olduğı beş buçuk masura ki cem'an 
on iki buçuk masura olmak üzre bin seksen yedi 
Şa'ban'ınun on dokuzuncı güninde Üsküdar kadlsı 
hüccet virmekle diledüği malıallden ifraz ve murıld 
itdüği mahallde icra içün berat-ı allşan virilüp işbu 
mahalle kayd olındı .  
Fl evabir-i Zi' l-ka'de sene 1 087 [24 Ocak-3 Şubat 
1 677] 

1/3815 Haslar 'da Sultan Bayezid suyoluna mü/hak 
İstanbul kadısı Ahmed Efendi 'nin katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sahlh. 
İstanbul kadlsı mevlana Ahmed Efendi zldet fezai luhu 
mahmiyye-i İstanbul'da Derviş All mahallesinde vaki' 
mülk menzi l inde icra içün Haslar kazası'na tabi'  
Küçükköy ile Cebeci köyi diınekle ma'rllf karye 
beyninde vaki' merhum Sultan Bayezld Han-ı Veli 
mahmiyye-i İstanbul'da cami'  ve imaretine gelen manun 
menba' ı olup ol mahallün taraf-ı centibisinde ahar 
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113815 kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi 'de kendü malı 
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1139/1 Üsküdar Bulgurlu 'da Sadrazam Mustafa 
Paşa 'nın katma suyuna ve bu suyolundan Şeyh Ali 
Selami Efendi tekkesindeki çeşme ve şadırvana su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sahibü' l-hayrat ve' l-hasenat devletlü ve sa'adetlü Sadr-ı 
a'zam Mustafa Paşa hazretlerinün Üsküdar'da Solak 
Sinan mahallesinde sakin meşayih-i kirarndan Şeyh All 
Selami Efendi'nün mahalle-i mezbfırede vaki' tekye
lerinde çeşme ve şadurvanına su bulup İcra ıçun 
taraflarından vekll ve Su nazırı olan İbrahim z'ı'de 
mecduhu Üsküdarl Mahmud Efendi vakfı olan 
Bulgurlı'da Karcilpınarı(?) nam mahallde üç hacada 
mal ik olduğı ma-i azbı civarında vaki' Valide Sultan 
suyına izn-i mütevelll ile i lhak ve bir masura bir 
çuvalduz suyı bir çuvalduzı vakfa hakk-ı mecra virilüp 
baki kalan bir masurası aziz-i muma i leyhün tekyesinde 
çeşme ve şadurvanında icra ol ınmağiçün Üsküdar kadlsı 
Mehemmed Efendi tarafından hüccet viri lmekle 
mucebince berat virilüp işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl evabir- i  C sene 1 088 [20-30 Ağustos 1 677] 

113912 Hoca Paşa'da, Sadrazam Mustafa Paşa 'nın 
vekili olan Hüseyin Efendi'nin suyunun han, çeşme 
ve sarayına bağlanıp tevzi olunmasına dair berat 
kaydı. 

Devletlü ve sa'adetlü Sadr-ı a' zam Mustafa . Paşa 
hazretlerinün taraflarından vekll olan Hüseyin Efendi 
müşarun ileyh hazretlerinün merhum ve mağffırun leh 
Sultan Süleyman Han tabe serabunun cami ' i  kurbında 
vaki '  sarayiarına cereyan iden su taksim ve ta'yln 
o lınmağiçün kıbel-i şer'den naib ve Hassa su nazırı 
İbrahim zlde mecduhu vesair müsl imln i le saray-ı 
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mezbura varup akd-i meclis ol ındukda muşarun ileyh 
hazretlerinün Hace Paşa kurbında vaki' tasarruflarında 
olup Musa Paşa arsası dimekle ma'rüf arsada cari ve 
kanavat-ı mahzen [ü] müsennatı ve mahzen-i mülkleri 
olan bir lüle ve bir kamış ve bir masura sudan dört 
masurasını ifraz ve arsa-i mezbfire üzerine mukaddema 
bina eyledükleri han ve çeşmeye cari olmak üzre ta'yln 
idüp hala beş masura su dahi ifraz idüp üç masura zikr 
olman saraya cari olup ve iki masura saray- ı mezkfirun 
altında Kepenkci mahallesinde vaki ' çeşmeye cari 
olmak üzre ta'yln eyledüklerin mahallinde tahrir ve 
meclis-i şer 'de haber virilüp hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mucebince herat-ı allşan viri lüp işbu mahalle kayd 
o lındı . 

F1 evasıt-ı B sene 1 088 [8-� 8 Eylül 1 677] 

113913 Üsküdar Sinan Paşa 'da eve bağlanmış olan 
sudan, mahallede bina olunan çeşmeye su bağlanma
sına dair kayıt. 

Suret-i hatt-ı hümayfin 
[Derkenar] Temessük-i mezbfir mucebince amel olma. 
Sebeb-i icra-yı hame-i haber-i ittisaf budur ki :  
Mahmiyye-i Üsküdar'da S inan Paşa mahallesinde vaki'  
sarayımuza cari olan sudan yine mahalle-i mezbfirede 
Bahri Mehmed Ağa'nun mülk menzilinün tarlk-ı amın 
tarafında kendi ve ahall-i mahalle vesair nas intifa' 
itmek içün müceddeden bina vü vakf eyledüği çeşmeye 
cari olmak üzre nısf masura su şart itmişizdür zikr 
olınan ma-i carimüzden Doğancılar meydanı başında 
vaki' olan maksernden nısf masura suyı ifraz ve 
kanavat-ı cedlde ile zikr olman çeşmeye icra idüp 
müte'all ikatımuzdan ve ahardan olan kirnesne mani '  
olmayup ale'd-devam şart-ı mezkfirem üzre amel 
olmmak içün işbu veslka ketb olındı . 
Tahriran fi ' l-yevmi's-samin min Rebi' i ' l-evvel li sene 
isna ve tis ' ln ve elf3 [28 Mart 1 68 1 ]  

İmza ( . . . .  ) 

1140/1 Has/ar, Cebeci köyü ve Sırıklıçayırı 'nda Sad
razam Murat Paşa 'nın sahip olduğu suyun mirasçı
/ara intikaline ve Esmahan Hatun 'a intikal eden su
yun Kethüda İbrahim Ağa ya satılarak istediği yere 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Hala kul kethudası olan İbrahim Ağa Vezlr-i a'zam-ı 

JJ 8 Ra 1 092 
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sabık müteveffa Murad Paşa bin ell i  sekiz ve elli dokuz 
senelerinde Haslar kazasına tabi'  Cebeci köyi ve 
Sırıkl ıçayırı nam mevazi 'de hafr itdürdüği abar-ı 
müteferrikada cem' eyledüği beş masura suyın hakk-ı 
mecrasından ve hayratından ma'ada baki kalan iki 
buçuk masura suyı oğl ı Mehmed Beğ'e ba'de vefatihl 
sağir oğlı Murad Beğ ile validesi Esmahan Hatun'a 
intikal idüp ma-i merküm kanavatınun sihamı hisabınca 
on iki sehmini mezbure hatun asaleten ve vesayeten 
muma i leyhe bin esedl guruşa bey' idüp zikr olman iki 
buçuk masura sudan bir masurasın menba' ından ifraz ve 
di ledüği mahalle İcra itdürmek üzre hüccet olınup 
şürud14 u kuyu dı yedinde olan hüccet-i şer' iyyede 
mastur olmağın hüccet mucebince berat viri lüp işbu 
mahalle kayd olındı .  

Fl  evai l-i Z sene 1 088 [25 Ocak-3 Şubat l 678] 

114012 Has/ar, Kalyon deresinde Yumak Ağa'nın, 
salıib olduğu suyun yarım masurasını satmasına ve 
kalanını dilediği yerde kullanmasına dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
İstanbul sakinlerinden Hasan Ağa bundan akdem 
Yumak Ağa dimekle meşhur kirnesne Haslar kazasına 
tabi '  Kalyon deresi nam mevzi'de abar-ı müteferrika 
hafr itdürüp cem' eyledüği altı masura suyın hakk-ı 
mecrasından ma'ada baki kalan dört buçuk masuradan 
buçuk masurasın kırk bin akçeye bey' ve taksiminde 
ifraz ve kanavat-r memlukesiyle diledüği mahalle icra 
içün hüccet virilüp şürut u kuyudı yedinde olan 
hüccetde mastur olmağla mucebince berat-ı allşan 
viri lüp işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl evahir-i Z sene 1 088 [ 1 4-23 Mart 1 678] 

1140/3 Haslar, Müderris köyü yakınındaki Kadıçayı
rı 'nda Sultan Süleyman suyoluna müllıak sabık 
Sadrazam Alımed Paşa 'nın te/lı iseisi Alımed Ağa 'nın 
katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
Vezlr-i a'zam-ı sabık merhum Ahmed Paşa'nun telhls
cil iği hıdmetinde olan Ahmed Ağa Haslar kazasına tabi'  
Müderris köyi dimekle ma'rlıf karye kurbında Kadi-

u şüruı 
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çayırı nam mevzi ' de kanavat ve hacalar ile cem' 
eyledüği bir masura suyın bir çuvalduzı Mehmed Ağa 
ve Çelebi Efendi ve Sultan Süleyman Han suyı yolına 
hakk-ı mecra virilüp baki kalan üç çuvalduzı mahallinde 
ifraz ve mahmiyye-i İstanbul'da Cezerl Kasım Paşa 
mahallesinde sakin olduğı mülk menzilinde icra içün 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince herat-ı allşan 
virilüp işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fi evahir-i M sene 1 089 [ 1 5-24 Mart 1 678] 

114111 Has/ar, Kadıçayırı 'nda Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Hiice Hamza mahallesi sakinlerinden 
Mehmed'in katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
Bu hal<ir mahmiyye-i İstanbul'da vaki' merhum ve 
mağfürun leh Sultan Süleyman Han tabe [serahu] cami ' i  
kurbında Hace Hamza mahallesi sakinlerinden Mehmed 
nam kirnesne bundan akdem Haslar kazasına tabi '  
Müderris köyi dimekle ma' rüf karye kurbında Kadlça
yırı dimekle meşhur mevzi 'de mukaddema kendü 
malıyla yedi aded boş ta'blr olınur hacalar hafr itdürüp 
cem' eyledüği üç masura bir çuvalduz suyın menba' ında 
mevzi '-i merkümı Hayli Efendi  suyı lağmına andan 
merhum-ı müşarun i leyh Sultan Süleyman Han suyı 
kemerine varınca tahte' l-arzda olan lağm ü kanavat ü 
mecrası mülk olmağla hala üç masura ve bir çuvalduz 
suyın mülki olan !ağın ü kanavat ü mecrası ve 
beynlerinde adedi ma' lüm kurşun borılarıo iki bin üç 
yüz e sed! guruşa bey' ve müşarun ileyhün cami'  i 
kurbında vaki'  malik olduğı menzilinde icra itmek üzre 
iştira idüp canib-i şer'den hüccet virilmekle mucebince 
beraH allşan viri lüp işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl evabir-i Z sene 1 088 [ 1 4-23 Şubat 1 678] 

114112 İstanbul Elvanzade mahallesinde dördüncü 
Haseki Ayşe Sultan 'ın tasarrufunda olan saraya 
Abdurrahman Paşa vakfından gelen suyun az oldu
ğuna ve eski aşcıbaşı Abdi Ağa tarafından suyun 
kaynağının kazdırı/ıp temiz/etilmesine ve Abdi Ağa'ya 
satılmasına dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
Sabıka aşcıbaşı olan Abdi Ağa medine-i Eyyüb'da med
fOn Abdurrahman Paşa evkiifı'ndan İstanbul'da Hace 
Paşa semtinde Elvanzade mahallesinde vaki'  Saray-ı 
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amire'si dördünci Haseki Ayişe Sultan tasarrufında 
olmağla saray-ı mezbura cari vakfiyyede mastur ma-i 
carlnün mikdan zikr alınmayup ma-i mezbure kalll 
olmağın müşarun ileyha ma-i mezburun menba' ını 
kendü malıyla tathlr ve abar hafr itdürüp ma-i mezburun 
cümlesi sekiz masura o lup ba'dehu zikr olman bir 
buçuk masura suyın hakk-ı mecrasını muma ileyhe beş 
yüz ell i  esedl guruşa bey' ve canib-i şer'den hüccet 
viri lmekle şürut u kuyudı yedinde olan hüccet-i 
şer' iyyede mastur olmağla mucebince berat-ı allşan 
virilüp işbu mahalle kayd ol ındı. 

F1 �vasıt-ı C sene [ 1 0] 88 [ 1 1 -20 Ağustos 1 677] 

114113 Haslar 'da Divan katibi Mustafa Efendi ile eski 
mimar vekili Muslu Efendi İbrahim Ağa'nın kazdıra
rak topladıkları suya ve Muslı Efendi 'nin, suyunun 
dört hissesinden bir hissesini Mustafa Efendi'ye 
satmasına, kalanın yarısını da istediği yerde kullan
masına dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
Sadr-ı a'zam-ı all mikdar devletlü ve sa'adetlü Mustafa 
Paşa tale bekahıl hazretlerinün mektubcıl ığı h ıdmetinde 
olan divan-ı ma'delet-unvan katibierinden Mustafa 
Efendi zlde mecduhıl bundan akdem mahmiyye-i 
İstanbul'da Hace Hamza mahallesi sakinlerinden sabıka 
mi'mar veklli Muslı Efendi İbrahim Ağa nam kirnesne 
ile iştiraken Haslar kazası tarafında hafr ve cem' 
itdürdükleri beş masura suyın hakk-ı mecrasından 
ma'ada baki kalan dört masura suyı mezbılr Muslı 
Efendi kendü hissesinde kanavat-ı memlılkesinün dört 
sehminden bir sehm hisse-i şayi 'asını ınılma ileyhe iki 
yüz elli esedl guruşa bey'-i kat'! ile bey' idüp zikr 
olman nısf masura su ınılma ileyhün mülki olmak üzre 
murad eyledüği mahalle icra içün kıbel-i şer'den virilen 
hüccet-i şer' iyye mucebince berat-ı allşan virilüp işbu 
mahalle sebt ol ındı. 

Fl evail-i Rebl'u' l-ahir sene 1 090 [ 1 2-2 1 Mayıs 1 679] 

114211 Has/ar, Gürcüçiftliği'nde Süleyman Paşa 'nın 
ölmeden önce satın aldığı Turunçluk suyoluna mül
hak katma suyun mirasçı/ara intikaline ve Divan 
katibi Mustafa Paşa 'ya satılarak evine bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
Devletlü ve sa'adetlü sadr-ı a 'zam-ı all mikdar Mustafa 
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Paşa tale bekahu hazretlerinün ikinci tezkireciliği 
hıdmetinde olan divan-ı ma'delet-unvan katibierinden 
Mustafa Efendi zlde mecduhıl mukaddemii Azak 
muhafazasında fevt olan Süleyman Paşa hal-i hayatında 
Haslar kazasına tabi '  Topcılar nam karye kurbında 
Gürci çiftliği dimekle ma'rılf mevzi'de nübıl' idüp 
menba' ında tı1len yüz doksan yedi zira' ve arzen iki 
zira' tolos ta'blr alınur lağm ve bir ma'mılr baca ve 
kanavat [ü] mecrii ile Turunçluk suyı kemerine izn-i 
mütevelll ile i lhiik eyledüği üç masura suyı keblre kızı 
Afife Hanım ile sağir evliidiarı Mehemmed ve Fatıma 
nam sağiriere intikal itdiği mezbılre Afife Hanım 
asiileten ve sağirelerün vasileri İbrahim vesayeten ınılma 
i leyhime semen-i ma' lılme i le bey'- i  kat'l ile bey' idüp 
h üceet-i şer' iyye viri lmeğin buçuk masurası vakfa 
hakk-ı mecrii viri ldükden sonra baki iki buçuk masura 
suyı ınılma i leyhimün mülki olup İstanbul'da Avret
biiziirı semtinde Genel Hiitfın mahallesinde sakin olduğı 
mülk menzilinde İcra içün hüccet-i şer' iyye ve 
mılcebince beriit-ı iilişan virilüp işbu mahalle sebt 
o l ındı .  

F l  eviisıt-t Ca sene [ 1 0]90 [20-29 Haziran 1 679] 

114212 Has/ar, Cimri deresinde sabık saray pazar
başısı müteveffa Abdurrahman Ağa'nın sahibi olduğu 
suyun varisiere intikal etmeyip, Başmuhasebeci Meh
med'e satılmasına dair berat kaydı. 

Sahlhdür. 
B i ' l-fı ' l  Başmuhasebeci olan rafı' Mehmed dame 
mecduhılnun Haslar kazasına tabi '  Müderris ve Küçük 
nam karyeler beyninde C imri deresi nam mevzi'de 
bundan akdem Saray-ı atik hazarbaşısı olan Abdur
rahman Ağa mal ik olduğı iki buçuk masura [su] 
vefatından sonra oğlı Yfısuf Ağa'ya ve zevcesi Hadice 
ve sağir oğlı Mustafa ve sulbiyye keblr kızları Hadlee 
ve Havva'ya ve sağire kızları Rukiyye ve A.yişe'ye 
mönhasıra olmayup �ii-i ınerkümı cemi'-i teviibi'  u 
leviihıkıyla ınılma i leyhe bin yedi yüz kırk esedl guruşa 
bey' ve ınecrii-yı kadimden ifraz ve kendü menzilinde 
icrii içün sene 90 Cemiiziye' l-evvel'inün onuncı 
güninden İstanbul kadlsı İbrahim Efendi hüccet-i 
şer' iyye virmekle ınılcebince berat-ı şerif virilüp işbu 
mahalle sebt al ındı. 

Fi evasıt-ı Ca sene [ 1  0]90 [20-29 Haziran 1 679] 
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114311 Has/ar, Kadıçayırı 'nda Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Divan katibi Mustafa Efendi 'nin katma 
suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Sahlhdür. 
Sadr-ı a 'zam-ı ali mikdar devletlü ve sa'adetlü Mustafa 
Paşa hazretlerinün mektGbcıl ığı hıdmetinde olup 
Divan-ı hümayGn katibierinden Mustafa Efendi zide 
mecduhG Haslar kazasına tabi'  Müderris köyi dimekle 
ma' rGf karye sınurı dahilinde Kadiçayırı dimekle 
ma' rGf menzilde kendü malıyla müceddeden ta'mlr ü 
termim ve lağmları tathlr ve bir mikdar cem' u tahsll 
itdürilmek içün bundan akdem Hassa su nazırı Mehmed 
vesair su ahvalinden vuküfı olan kirnesneler ile keşf 
olındukda ta'mirine yetmiş bir bin iki yüz seksen akçe 
masrafı ile kamil  iki masura su cari olup evvelen Hayll 
Efendi suyına ba'dehı1 merhum Sultan Süleyman suyına 
izn-i mütevelll ile ilhak buçuk masurası vakfa hakk-ı 
mecra ve baki kalan bir buçuk masurası mGma ileyhün 
İstanbul'da Hace S inan mahallesinde malik aldığı 
menzilde icd içün kıbel-i şer'den virilen hüccet-i 
şer' iyye mGcebince bedt virilüp işbu mahal le nakl 
o lındı. 

Fl evahir-i B sene [ 1 0]90 [28 Ağustos-6 Eylül 1 679] 

1/43/2 İstanbul Müderris köyü sınırında Kadıçayı
rı 'nda Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Mustafa 
Efendi'nin katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sahihdür. 
Bu dahi mGma ileyh Mustafa Efendi'nün mahmiyye-i 
İstanbul'da malik olduğı menzilinde icra içün kaza-i 
mezbGra tabi' Müderris köyi dimekle ma'rGf karyenün 
sınurında Kadlçayırı dimekle ma'rGf mevzi 'de kendü 
malıyla lağm ü kanavatıyla cem' eyledüği manun 
üzerine vanlup ala vech i ' l-mu'tad vezn ü ayar 
ol ındukda kamil  üç masura su cari olup evvelen Hayli 
Efendi suyına andan Sultan Süleyman suyı yol ına izn-i 
mütevelll ile ilhak ve bir masurası vakfa hakk-ı mecra 
virilüp baki kalan iki masurasın murad eyledüği 
mahallde ifdz ve menzil-i mezbı1ra icra içün canib-i 
şer'den virilen hüccet-i şer' iyye mGcebince berat virilüp 
işbu mahalle sebt alındı. 

Fi 't-tarihi '  1-mezbür. 
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1/43/3 Haslar, Sırık/ıçayırt 'nda Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Sadrazam Mustafa Paşa 'nın saray 
kethüdası Hasan 'ın katma suyuna ve bu suyolundan 
istediği yere su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sah!hdür. 
Devletlü ve sa'adetlü Sadr-ı a'zam Mustafa Paşa 
hazretlerinün taraflarında sarayları kethudası olup vekili 
o lan Hasan z!de mecduhO Haslar kazasına tabi' 
Küçükköy dimekle ma'rOf karye kurbında kimesnenün 
mülkinden ari S ırıklıçayırı öni dimekle ma'rOf vadlde 
mülkleri olmak üzre müceddeden hafr itdürdükleri beş 
boş ve bir ma'mfır bacalar ve üç mikras ve lağmlardan 
hasıl olan suları vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le 
tahmin olmmak içün kıbel-i şer'den naib ve Hassa su 
nazırı Mehmed vesair bigaraz müslimanlar i le üzerine 
vanlup manun erbabı beyninde mu'tad olan tarz üzre 
müşarun i leyhün vekili muvacehesinde zikr olman 
bacalar ve mikraslar ve lağmlardan hası l  olup andan 
Sultan Süleyman Han suyol ına i lhak olınduğı mahaller 
işbu senede ta'mlr o lınup vezn ü ayar ol ındukda kami l  
dört masura s u  cari o lduğı müşahede ve vakıf-ı müşarun 
i leyhün suyına i lhak ve bir masurası hakk-ı mecra 
virildükden sonra baki kalan üç masura suyı murad 
eyledüği malıal lden ifraz ve di ledüği mahalle İcra içün 
müfettiş olan Abdul lah Efendi tarafından virilen 
hüccet-i şer' iyye mOcebince berat-ı allşan virilüp işbu 
mahalle kayd o lındı. 

Fl gurre-i Ş sene [ 1 0]9 1 [27 Ağustos 1 680] 

1/44/1 İstanbul Tophane mahallesinde Derviş Meh
med Paşa 'nın vakıf sarayına bağlı suyun, sarayın 
yanmasından sonra Mustafa ya kiraya verilerek evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Mustafa nam kirnesne istanbul'da Tophane mahal
lesinde müteveffa Derviş Mehmed Paşa'nun vakf olan 
sarayun haricinde tarik-ı arnmda iki mevzi 'de iki çeşme 
bina ve su icra idüp ba'dehfı saray muhterik ve çeşmeler 
harab olmağla evliid-ı vakıfdan mütevelll olan Hüseyin 
zikr olınan sudan bir mikdarın mezkfır Mustafa'ya 
icare-i mu'accele ve müeccele i le lcar o lman arsada 
icraya izn virmekle vaki'  hal ahali-i mahal leden sual 
ol ındukda n iza' o l ınan bir masura su yı mütevel ll-i 
mezbfır Hüseyin izni i le bedel-i ma' lfım mukabelesinde 
mfıma i leyh Mustafa'nun menzi l ine cari olmak üzre 
hüccet-i şer' iyye virilmekle yedinde o lan hüccet-i 
şer' iyyesi mfıcebince beriit-ı allşan viri lüp işbu mahal le 
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kayd ol ınmışdur. 
Fl 1 8  Z sene [ 1 0]9 1  [9 Ocak 1 68 1 ]  

114412 Haslar, Küçükköy yakınında Kumluk'da Sul
tan Süleyman suyoluna mü/hak Dergah-ı ali çavuşu 
Hasan Çavuş 'un katma suyuna ve bu suyolundan 
evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişiin-ı hümiiyun virilen Dergiih-ı all çavuşlarından 
Hasan Çavuş zlde kadruhunun mahmiyye-i İstanbul'da 
Sivrikoz mahallesinde sakin olduğı menzilde icrii itmek 
içün Haslar kazasına tabi' Küçükköy dimekle ma'rfıf 
karye kurbında vaki' Kumluk nam mevzi 'ün canib-i 
kıblesinde menba'ından merhum Sultan Süleyman Han 
suyı mecriisına varınca tahte' l-arzdan lağmlar ve 
kanaviltı mülki olan suyın kıbel-i şer'den mevlana 
Mehmed ile Hassa mi 'marbaşı ve Hassa suyolı nazırı 
İsma'll ve Mehmed i le Hassa suyolcı lardan Hacı 
İbrahim ve Hacı Yusuf vesiiir su ah viilinden vuküfı olan 
müslimln [i le] mevzi '- i  mezkura vanlup milnun erbabı 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfıf üzre mikdan vezn ü 
ayar eyledüklerinde suyın kı lleti zernanında kamil bir 
masura mevcud olduğı müşiihede olınmağla ma-i 
mezburı merhum-ı müşarun ileyhün suyına izn-i 
mütevelll ile i lhak ve nısf çuvalduzı vakf içün hakk-ı 
mecrii al ıkonı lup baki üç buçuk çuvalduz suyı muriid 
eyledüği malıallden ifraz ve kendü ·menzil inde icrii içün 
hüccet-i şer' iyye virilüp mikebince virilen beriit işbu 
mahal le nakl olındı . 

Fl gurre-i Z sene [ 1 0]92 [ 1 2  Aralık 1 68 1 ]  

1/4413 Terkos Çınarlıçeşme yakınında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Sadrazam Mustafa Paşa 'nın 
katma suyunun kızı Emine ·Hanım 'a hibe olunarak 
evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sa'adetlü ve devletlü Sadr-ı a'zam Mustafa Paşa 
yessera' l liihu te'alii ma yeşil' hazretlerinün kerime-i 
mükerreme.leri Emine Hanım zldet iffetuhiinun bundan 
akdem vezlr-i müşarun ileyh hazretleri bin doksan iki 
senesinde Haslar kazası muziifiitından Terkos niihiye
sine tabi'  Ç ınarlıçeşme15 kurbında kendü mallarıyla hafr 
ve tahte' l-arzdan lağm ü kanaviit i le cem' u tahsll ve 
tarih-i mezkurda medine-i mezbure nilibi mevlana 

15 Çınarlıçeşme 
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Mehmed ve hassa suyol ı  nazırı Mehmed ve kethudası 
Hacı Mustafa ve Serbölük Hacı Hasan vesair vuküfı 
olan müslimin i le ma-i merkürnun üzerine vanlup 
ba'de' l-keşf kami l  iki buçuk masura ve bir çuvaldı1z su 
cari olduğı mu'ayene o lınup zikr olman su ol mevzi'a 
karib İbrahim Paşa suyı yol ına andan merhum ve 
mağfı1r Sultan Süleyman Han suyı yol ına izn-i mütevelli 
ile i lhak ve buçuk masura ile bir çuvaldı1zı hakk-ı mecra 
alıkonı lup baki iki masura suyı murad eyledüği 
mahallde İcra olmmak üzre ta'yin ü tescil ve hüccet 
o lındı el-haletü hazihi zikr olman iki masura suyı 
kanavat [ü] mecrası i 'tibanyla müşarun i leyh hazretleri 
kerime-i mükerrerneleri mı1ma i leyha Emine Hanım 
hazrederine h ibe-i sahlha-i şer' iyye i le h ibe vü temllk 
itmeğle mı1ma i leyha dahi ma-i merkümı mahmiY)le-i 
İstanbul'da Süleymaniyye kurbında vaki' mükemmel 
sarayında İcra olmmak üzre sene doksan üç Saferinün 
on yedinci güninde İstanbul payesiyle Eyyı1b kadisı 
olan Abdurrahman Hıfzl Efendi imzasıyla mümza vü 
hatınİ i le mahtı1m hüccet-i şer' iyye virilmekle ınGce
bince berat viri lüp işbu mahal le kayd olındı . 

[Fi] evasıt-ı S sene [ 1 0]93 [ 1 9-28 Şubat 1 682] 

114511 Haslar'da Orta Belgrad köyü ile Çiftehavuz 
arasında, Çiftehavuz suyoluna mü/hak Hassa mimar
başı Hasan Ağa'nın katma suyunun bir buçuk 
masurasının satılmasına ve kalan miktarın evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bu hakirün Astane-i sa'adet'de Hassa mi'marbaşı 
İsma'il Ağa Haslar kazasına tabi' Orta Belgrad nam 
karye i le merhum ve mağfı1r Sultan Süleyman Han bina 
itdüği Çiftehavz beyninde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari malı ile hafr itdürdüği abar-ı müteferrika
dan cem' u tahsil itdüği suyın sene isna ve tis'in ve elf 
Zi ' l-h iccesinün üçünci güninden kıbel-i şer'den naib ve 
Su nazırı ve Suyolcılar kethudası ve Serbölük vesair su 
alıval inden vuküfı olan bigaraz müslimln i le sene-i 
mezbı1rede Kanun-ı evvelün dördünci güninde üzerine 
vanlup keşf olındukda kami l  sekiz masura su cari olup 
lakin sular [un] kı l leti zemanı temmuz ve ağustosda 
ma-i mezkı1re iki masura noksan cari o lup ancak altı 
masura cari olur diyü icma'en haber virmeleriyle ma-i 
merkürnun ol mevzi 'a karlb Çiftehavz suyı yolına i lhak 
ve izn-i mütevelll i le sülüsi hakk-ı mecra viri lüp baki 
sülüsanı mahmiyye-i İstanbul'da Unkapanı kapusı 
dahi l inde ınılma i leyh İsma'i l  Ağa'nun mülk menzilinde 
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İcra ve tescil ü hüccet ve tahte' l-arzdan kanavat ile cem' 
eyledüği ma-i merkürnun ba'de ' l-ifriiz bir buçuk 
masurasın arza tebe' iyyet ile bu hakire dokuz yüz kıt'a 
esedi guruşa biiten bey' u teslim ve hakir dahi iştirii ve 
tesellüm itmeğle balada mastur ma-i cariden müfrez bir 
buçuk masura su mülk-i mahzımuz olduğın sene doksan 
üç Saferinün altıncı güninde Haslar kadisı nilibi Yahya 
Efendi imziisıyla mümzii hüccet-i şer' iyye virmekle 
mucebince beriit-ı allşan virilüp işbu mahalle kayd 
o l ındı. 

Fl eviisıt-ı S sene [ 1 0]93 [ 1 9-28 Şubat 1 682] 

114512 Has/ar, Orta Belgrad köyünde Kırkçeşme 
suyoluna mü/hak Kesedar Halil Efendi'nin katma 
suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasın dair 
berat kaydı. 

Dergah-ı all Yeniçerisi ocağı halifelerinden olup 
zümre-i mezburede klsedar olan Halil Efendi'nün 
mahmiyye-i İstanbul'da Kargal ı  mahallesinde sakin 
olduğı mülk menzilinde icra itmek üzre Haslar kazasına 
tabi '  Orta Belgrad nam karye sınurı dahi l inde kimes-
nenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde kendü mal ı 

114512 ile abiir-ı müte'addide hafr itdürüp tahte ' l-arzdan 

. / lağmlar ve kanavat [ile] cem' u tahsil eyledüği miyahun 
,..;-V • üzerine vanlup mikdan vezn ü ayar olınmağiçün canib-i ��··· � ı 1 

� şer'den niiib ve Su nazırı mikdan n keşf ü ayar • • �J/).J�f? �� • • (('111J1��Ci'Jı.)J' : • V"' eyledüklerinde kamil iki buçuk masura su cari olduğı iıJı���)�ı6!, · . :.7)��...U �t'C:tl{p müşiihede ol ınup zikr olman suyı ol mevzi ' a  karib 
1 J.....(J " · . "if�jt.f(...'VJI . · .• merhum Sultan Süleyman Han'un Kırkçeşme suyı IV�w · aJı' �/"'MZ.:;J�� · � . 2.'tr'ı.eııAJ . yol ma izn-i mütevelll i le i lhiik ve kanun üzre buçuk 
• ;{1!".� ��, -" · • • .� cw�,;l ' A,· .ı. · J masurası hakk-ı mecrii alıkonı lup baki iki masurayı ""� 1 .  cr; ...... -'<- t-J.;J.f111....;.: __ / -qr,. .... .) �.,<�.Kd'!��� • �.JJJ���;�· di ledüği yirden ifraz ve kendü mülk menzilinde icrii :ı.:�.)-0�.� �, . ��"".'"MtJ.iL_; �.�.0 itmek üzre sene isnii ve tis'in ve elf Zi ' l -hiccesinün 

(J' 1.11 1 ""'�r../.J . . yiğirmi sekizinci güninden Haslar kadlsı nilibi mevlana . •-ı.to,;.l),/\."' . ... h . •  � ..... �.�. -� • • �l"f" · -r. ::.� 
(/'!.,(' V"'!()�� ..Y: L '!.�J"Ii[iiij Yahya mümza vü mahtum hüccet-i şer' iyye virmekle z/'6��!1./db;:���7��� • .-:L..b mucebince mutasarrıf olmak üzre beriit virilüp işbu (� _,;.··i : ��'tvıa;;:.:ıt , ,  fP�;tJ mahalle ketb olındı. 

�J�<.:/(j�A, · . ���,�- Fl evasıt-ı S sene [ 1 0]93 [ 1 9-28 Şubat 1 682] 
"\:./l7ı�.o-ıdJ � cv�� q(J,....-� • -kfl) 

���� · �  UttıJ1 ��}u; 
�� 

.1 

1145/3 Has/ar, Evaspa deresi 'nde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Sultan Süleyman vakfı mütevellisi 
Hacı Mehmed Ağa'nın katma suyuna ve bu suyolun
dan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Sa'iidetlü Vezlr-i a'zam İbrahim Paşa hazretlerinün 
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sarayı kethudal ığı h ıdmetinde olup merhum Sultan 
Süleyman Han evkafı · mütevel llsi olan Hacı Mehmed 
Ağa Havass-ı aliyye kazasında Evaspa nam karye hari
cinde Evaspa deresinde kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzi'- i  hallde kendü malıyla hafr ve abar-ı 
müte'addideden lağınlar ve kanavat i le tahte ' l-arzdan 
cem' u tahsil eyledüği bir masura ve bir çuvalduz suyın 
ba'de' l -keşf bir çuvaldCızı tevl iyeti hasebiyle merhum-ı 
müşarun i leyhün suyına hakk-ı mecra alıkonı lup baki 
kalan bir masura suyı murad eyledüği mahal lden ifraz 
ve mahmiyye-i İstanbul'da Şehzadebaşı'nda Kalender
hiine mahal lesinde mülk menzil ine icra eylemek üzre 
taraf-ı şer'den viri len hüccet-i şer' iyye mCıcebince 
beriit-ı şerif virilmeğin ba ferman-ı all mahal l ine kayd 
o l ındı . 

[FI] evasıt-ı L sene [ 1 0]96 [ 1 0- 1 9  Eylül 1 685] 

114611 Has/ar, Kalyon deresinde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Sadrazarnın ev kethudası Hasan 
Ağa'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Devletlü ve sa'adetlü Sadr-ı a' zam hazretlerinün ev 
kethudaları o lan Hasan Ağa mahmiyye-i İstanbul'da 
merhum Sultan Süleyman Han cami ' i  kurbında 
Kepenkci S inan mahallesinde vaki' mülk menzil inde 
icrasiyçün Haslar kazasına tabi' Çiftehavz semtinde 
Kalyon deresi dimekle ma'rCıf vadlde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi 'de bundan akdem kendü 
malıyla abar-ı müteferrika hafr itdürüp cem' u tahsil 
eyledüği milnun üzerine vanlup mikdan vezn olmmak 
içün kıbel-i şer'den naib i le mahall-i mezbCıra van lup 
keşf ü vezn ol ındukda kami l  bir masura ve bir çuvaldCız 
su mevcCıd o lduğı mu'ayene ol ınup zikr ol ınan su 
mevzi'- i  mezburda vaki' müteveffa Rüstem Paşa suyı 
yol ına andan merhum-ı müşarun i leyh Sultan Süleyman 
suyı yolına izn-i mütevelll i le i lhak ve bir çuvaldCız 
hakk-ı mecra alıkanı lup baki bir masura suyı murad 
eyledüği mahallden ifraz ve mülk menzil inde İcra 
itmeğe sene 92 Şa'banınun yiğirmi dördünci güninden 
Haslar nilibi mevlana Mustafa mümza vü mahtum 
hüccet-i şer' iyye virmekle mCıcebince mutasarrıf olmak 
üzre berat virilüp işbu mahalle ketb ol ındı .  

Fl evai l-i S sene [ 1 0]93 [9- 1 8  Şubat 1 682] 
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114612 1146/2 Terkos 'ta Çınarlıçeşme ile Karaahmet/i khyleri 
yakınında Sultan Süleyman suyoluna mülhak Sadra
zam Mustafa Paşa 'nın kethüdası Ahmed Ağa 'nın 
katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

ft,� 0. � . . . -� - · J  . � f)�).·l���t:J�c:ı(M.;N�iJ.; .JJ:,d ,i'·v-o4"J;v!)v.Jz" J_.p JıJdrLw e:/��; ��� · · 
, O/J./w_�· d . · . .  · · ,  . . . :o,... .�.cvo 
���1j . .  ;� _r;J;J)Jc,_.�.)J)w1 .u:,.,�J.11P:;:)�� . . . � 

. n·. . �Mc!..IJı')Ji.'.Jvi./f'ft'Q.t_.!J.;J.I ·"./ • 1 i· / Düstur-ı ekrem müşlr-i efham Vezlr-i a 'zam Mustafa 
!J, u 1 tJ"Vvv' v...v. . Paşa hazretleri n ün kethudatıkları hıdmetinde olan Ah

/ 'j,..cf}A:J_�.IJı/rlf/!oi.;Jwj.tJ/N.I;!)//<�'J/Zl.J'.J/:. /.�;) ' med Ağa Haslar kazası muzafatından Terkos nahiyesine 
a��"t.lı/o,.)))�../ıf::J;�JJ)v.JJ�v�.,(j)i/Afv./(1(; �1__ ' tabi' Çınarlıçeşme i le Kara Ahmedl i  nam [karyeler] 

ı../I�)JJ/Uf)}'�]J".)Jv}i/vPJi;O�o·JJ&tYoJJf3'2J"" kurbı
.
�da 

�
kimesn�n�n mü!

.
kine i_ttisalden �rı 

.. 
�

.
evzi 'de 

�J/(t(o�o;}Jti��<tY.  '. ' {' '.;..J/ ' �J' , ' ·' , kendu malıyla abar-ı muteferrıka hafr ıtdurup tah

ciA 1 � ·;,' • "' -� "� · - : _ �- �- -'-{-,�/ te' l-arzdan lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği 
v� 0i r.rC/.l:JW./v .. /J. 1WJv./..rf"ıYA:;1,Jt.hc.:t(;· r . ._,. su vezn ü ayar ol ındukda kıbel-i şer'den mevlana �� _ _:_ __ : _ __.,....,... · 

Ahmed ve Hassa su nazırı ve su alıval inden vuküfı olan 
.c 'i(t'()..!h � blgaraz müsl imln i le üzerine vanlup on sekiz aded boş 

baca ve yedi yüz el l i  yedi zira' lağmları olup vekil 
muvacehesinde vezn ü ayar ol ındukda kamil altı masura 
su cari olup ma-i merkümı ol mevzi ' a  karlb Mesih Paşa 
suyı lağmına andan merhum Sultan Süleyman suyı 
yolına izn-i mütevel ll i le i lhak ve kanun üzre hakk-ı 
mecra alıkonılup baki kalan suyı murad eyledüği yirden 
ifraz ve di ledüği mahal lde icra itmek üzre sene 93 
Şa' banınun üçünci güninden Haslar naibi mevlana 
Abdülhallm tarafından mümza vü mahtum hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mutasarrıf olmak üzre berat viri lüp 
işbu mahal le ketb ol ındı. 

Fl evai l-i Ş sene [ 1 0]93 [5- 1 4  Ağustos 1 682] 

114613 Terkos Eskitarla 'da Sultan Süleyman suyolu
na müllıak Hacı Sinan 'ın katma suyuna ve bu suyo
lundan Has/ar, Mustafa Paşa malıa.-:esinde yaptırdığı 
çeşmelere su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul h ısnı ebvabında Hazret-i Eyyub-i 
Ensarl dahi l inde Hace All mahallesinde sakin Hacı 
Sinan bin Abdülmennan bab-ı mezbur dahi l inde Mus
tafa Paşa mahal lesinde bundan akdem kendü malıyla 
bina eyledüği çeşmelerde icra içün Havass-ı aliyye 
kazasına tabi ' Terkos nahiyesinde merhum Sultan 
Süleyman Han suyı semtinde Uskumru nam karye 
tarafında Eskitarla dimekle ma' rılf mahallde kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzi' -i hallde malıyla 
hafr eyledüği abar-ı müteferrikada· tahte' l-arzdan 
lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği suyın 
taraf-ı şer'den irsal olman mevlana Ahmed Efendi ve 
Hassa su nazırı ve su ahvalinden vuküfı olan blgaraz 
müsl imln ile üzerine vanlup keşf ve vezn ü ayar 
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olındukda kilmil  üç buçuk masura su cari olup zikr 
olman üç buçuk masura suyı ol mevzi 'a kar'ib merhum 
Sultan Süleyman Han suyına izn-i mütevel ll ile i lhak u 
idrilc ve kanun üzre bir masura su hakk-ı mecra alı
kanılup baki iki buçuk masura suyı murad eyledüği 
malıallden ifraz ve bina eyledüği çeşmelerde hasbeten 
l i ' l lahi te 'ala İcra itmek üzre sene 93 Şa'banınun 
eviihirinde Haslar niiibi mevlana Abdülhallm tarafından 
mümzii vü malıtüm hüccet-i şer' iyye viri lmekle mu
tasarrıf olmak üzre beriit virilüp işbu mahalle nakl 
o l ındı .  

Fl evail-i L sene [1  0]93 [3- 1 2  Ekim 1 682] 

114711 114711 Has/ar, Çiftehavuz yakınında Kalyon dere-

� .  . . • . • sinde Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Mustafa f.PcıJJJ.v.;(J}�,;t;:;,� � . . Paşa 'nın sabık kethüdası Hasan Ağa 'nın katma 
1.,wİ�� L.WtıJ . .. ��.· �.J.N-.;)J; , suyuna ve bu suyolundan evine ve bahçesine su �� . J. W .  . • vP�PJie.wt"�oıt�)c;.(l)c:)� bağlanmasına dair berat kaydı. 

'1- -w'ı··�r;�)�ww �WJiJJ;;,cJJJ<�� � �)��(/)}J.f&{h ,rJw�;,Jji,J-vfb · . . .  �'"". Devletlü . sa'ad:tlü musahi�- i
� 

şehriyar� Mustafa Paşa 

� d}.Jii) ,d)J}; � ıJ · . t  � • �Cfu.Uıi;) hazretlerınün sabıka kethudalıgı hıdmetınde olan Hasan 
!{J � 7 • ; : .  � J. r;�tf!u.(?)J,JI.})jv�J Ağa med'ine-i Eba Eyyüb-i Ensar'i mahalliltından Serv[i] vl/J� ;)!�'1f"/IJJ!� IJ}'II>J.I�c;}_;;j)}t//,;j� mahallesinde mutasarrıf o lduğı mülk menzil ve biiğ
• �J �).).' � 1JJ � (:/,;))j.JI' Q)j � 'ı,' ··� tr • · çesinde ma-i ciirlye ihtiyacı o lup medine-i mezbüre 

..J(���M.�fl)'W 1J: ,,�:ı i�ç!J teviibi ' inden Çiftehavz kurbında Kalyon deresi nam 

Vd · · ' , . � ÇN> :ıJW�,.ı,iil mahallde kimesnenün mülkine ittisalden iiri' mevzi '-i 
�J.)JJ ı. jA!!)fljJ�1Je/IJ..;);�; hallde iibiir hafr itdürüp tahte ' l-arz lağmlar ve kanaviit 

' · ' · i le cem' u tahsi'l eyledüği milnun üzerine vanlup şer' le 
keşf ü tahmin olındukda iki masura bir çuvaldüz su 
bulınup kanun üzre nısf masurası hakk-ı mecrii alıko
n ıl up mevzi'- i  mezkürda mecrası olan Rüstem Paşa 
suyalma idriic andan merhum ve mağfürun leh Sultan 
Süleyman Han tabe seriihu suyalma izn-i mütevelli' i le 
i lhak baki kalan bir masura ve üç çuvaldüz suyı murad 
eyledüği malıallden ifraz ve menzil ve bağçe-i mezkura 
İcra itinek üzre hüccet-i şer' iyye ve mücebince beriit-ı 
alişan virilmeğin işbu mahalle kayd al ındı . 

Fl evahir-i C sene [ 1 0]94 [ 1 7-26 Haziran 1 683] 

114712 Terkos Çiftehavuz yakınında dere içinde Sul
tan Süleyman suyoluna mü/hak Hassa suyolu nazırı 
Hüseyin 'in katma suyundan iki masurasının Hacı 
Mustafa'ya satılmasına ve kalan miktarın İstanbul'da 
Nallımescid ve Hoca Paşa mahalle/erindeki evlerine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Hacı Mustafa zi'de kadruhuya Havass-ı aliyye kazasına 
tabi '  Terkos nahiyesinde Çiftehavz kurbında dere in-
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dinde bi ' l-fı ' l  Hassa suyolı nazırı olan Hüseyin zide 
mecduhu kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi'-i 
hallde kendü malıyla hafr ve cem' ve keşf itdürdüği altı 
masura suyından izn-i mütevelll ile merhum Sultan 
Süleyman Han suyına i lhak ve birer buçuk masurasın 
hakk-ı mecra alıkodukdan sonra baki kalan dört buçuk 
masura suyından iki masurasın dört yüz esedi guruşa 
merküm Hacı Mustafa'ya bey' itmeğle ol dahi zikr 
ol ınan iki masura sudan bir masuras ın İstanbul'da 
Na' l l ımescid mahal lesinde vaki' mülk menzi line ve bir 
masurasın yine mahmiyye-i mezburede Hace Paşa 
mahallesinde vaki ' mülk menzi l ine İcra eylemek üzre 
hüccet-i şer' iyye viri lüp mucebince beriit-ı allşan 
viri lmeğin işbu mahalle kayd olındı .  

Fl evasıt-ı Za sene [ 1 0]95 [20-29 Ekim 1 684] 

1147/3 Haslar'da yazıcı Abdullah 'm katma suyuna ve 
bu sudan bir miktarını satın alan Hacı Mustafa'nın 
İstanbul Bobyar mahallesindeki evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Hacı Mustafa zlde kadruhuya Hassa su nazırı İbrahim 
tarafından vekil-i şer'lsi yazıcı Abdullah mezkur 
İbrahim'ün merhum Sultan Süleyman Han tabe 
seralıunun Havass-ı al iyye kazasında bina eyledükleri su 
kemerlerinden Karakemer kurbında kendü malıyla hafr 
ve altı aded bacalar i le menba' ından zikr ol ınan kemere 
gel ince Iağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği bir 
buçuk masura suyın tah te ' 1-arzdan kanavat ü mecrası 
merklım İbrahim'ün zikr olınan bir buçuk masura suyın 
buçuk masurası kendü yedinde kalup bir masurası 
merhum-ı müşarun i leyhün mütevel llsi Yusufa kanavat 
ü mecrası kırk bin cedld akçeye bey' u teml\'k ve 
yedinde baki kalan buçuk masura suyın kanavat ü 
mecrası mezkur Hacı Mustafa'ya vekaleten yiğirmi iki 
bin cedid akçeye bey' u temllk mezkur Hacı Mustafa 
dahi buçuk masura suyın mahmiyye-i İstanbul'da 
Hobyar mahal lesinde mülk menzil ine icra eylemek üzre 
hüccet ve mucebince rikab-ı hümayundan beriit-ı şerif 
viri lmeğin işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl  evail-i Z sene [ ı  0]95 [9- ı 8 Kasım ı 684] 

114714 Davut Paşa yakınındaki Cimri deresinde 
Haseki Sultan 'ın kethüdası Hasan 'ın sahip olduğu 
suyun bir miktarının Gümrük emini Abidin 'e satılma
sına ve evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  gümrük emini olan Abidin zide mecduhuya 
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seyyidetü' l-muhadderat Haseki Sultan darnet İsmetu
hanun kethudat ığı h ıdmetinde olan Hasan dame mec
duhfı Davfıd Paşa kurbında Cimri deresi nam vadlde 
mevzi'- i  hallde malıyla hafr itdürüp tahte ' l-arzdan 
lağmlar ve kanavat i le  cem' idüp beş masurası İbrahim 
Paşa bacası semtinde ve üç masurası Hasan Paşa bacası 
semtinde olmak üzre keşf ü hüccet itdürdüği sekiz 
masura suyından iki masurasın mecra vü kanavat 
i ' tibarıyla bin beş yüz esedl guruşa mfıma i leyh Abidln'e 
ol dahi iştira eyledüği iki masura suyı murad eyledüği 
malıallden ifraz ve mahmiyye-i İstanbul'da Mahmud 
Paşa kurbında Cezerl Kasım Paşa mahallesinde mülk 
menzi l inde İcra eylemek üzre h üceet-i şer' iyye ve 
mfıcebince berat-ı şerif viri lmeğin işbu mahalle kayd 
o l ındı. 

[FI] evahir-i Za sene [ 1 0]95 [30 Ekim-8 Kasım 1 684] 

114715 Haslar, Kopuzlupınar'da Çiftehavuz suyoluna 
mü/hak şehremini katibi Hacı Ömer 'in katma suyuna 
ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Bi ' l-fi' l  şehremini katibi olan Hacı Ömer gelüp 
mahmiyye-i İstanbul'da Elvanzade mahallesinde mülk 
menziline İcra itmek içün Havass-ı al iyye kazasına tabi ' 
Çiftehavz kurbında Kopuzlıpınar nam vadlde kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzi 'de malı ile hafr 
eyledüği abar-ı müte'addidede tahte ' l-arzdan lağmlar ve 
kanavat i le cem' u tahsil eyledüği miyah erbabı 
beyninde ayar ve tahmin ve şer' le keşf itdürdüği iki 
masura suyı ma'rifet-i mütevelll ile zikr o lman 
Çiftehavz yolına i lhak ve buçuk masurası hakk-ı mecra 
alıkonı lup baki bir buçuk masurası murad eyledüği 
malıallden ifraz ve menzil-i mezbfıra icra eylemek üzre 
taraf-ı şer'den virilen hüccet-i şer' iyye mfıcebince 
rikab-ı hUmaylından bin doksan beş Şevval i  evasıtında 
berat-ı şerif viri lüp mahal line kayd olmmak ferman 
olınmağın kaydı ol ındı . 

Fl 27 S sene [ 1 0]96 [2 Şubat 1 685] 

1/48/2 Terkos Çiftehavuz 'da Çiftehavuz suyoluna 
mü/hak Sadrazam İbrahim Paşa 'nın telhisçi/ik hizme
tinde bulunan Mustafa Ağa 'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan İstanbul Mesih Paşa-yı Atik malıal
/esindeki evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Hala Vezlr-i a'zam İbrahim Paşa hazretlerinün tel-
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hisci l ik hıdroetinde olan Mehmedoğlı rafi ' Mustafa Ağa 
İstanbul'da Mesih Paşa-yı Atik mahal lesinde silk-i 
mülkinde olan menzilinde ma-i carlye eşedd-i ihtiyacı 
olmağla bi ' l-fı ' l  hassa suyol ı  nazırı olan Hüseyin 
Ağa'nun Havass-ı refı'a  kazasına tabi '  Terkos nalliye
sinde Çiftehavz kurbında kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzi' -i halide kendü malıyla hafr itdürüp abar-ı 
müteferrikadan lağmlar ve kanavat i le tahte ' l-arzdan 
cem' u tahsil ve mahmiyye-i İstanbul'da Hace Paşa 
semtinde Elvanzade mahal lesinde vaki' mülk menzi
linde icra olmak üzre ta'yin ve i'tiraf eyledüği maı bin 
doksan beş senesinde havass-ı mezbı1re kadisı mevlam1 
Ahmed zidet fazluhı1 tarafından naibi mevlana Mustafa 
üstad rah-ı abiler vesayir müslimln i le mahal l inde keşf ü 
tahrlr vü müşahede ve tahmin eyledüklerin kami l  altı 
masura bul ınup ma-i mezbı1r mevzi '-i  merküma karib 
Çiftehavz suyına izn-i mütevelli i le i lhak ve kanun üzre 
bir buçuk masurası menzil-i mezbı1rında murad eyledüği 
mahallden ba'de ' l-ifraz İcra olmak üzre sici l i  ü hüccet 
olman dört buçuk masura suyından bir masurasını ifraz 
ve mecra vü kanavat i ' tibarıyla vekil-i şer'isi Hüseyin 
Ağa vekaletiyle nazır-ı merkürndan üç yüz kıt'a esedi 
guruşa iştira idüp mukaddema ma-i mezbı1run hakk-ı 
mecrası al ıkonılmağla mülk-i müşterası olan kamil  bir 
masura suyı mahmiyye-i İstanbul'da Kırkçeşme su
yından Mi 'mar çeşmesine cari olup Odabaşı menzi l i  
kurbında vaki' maslakdan ba'de' l-ifraz beyan olman 
menzi l inde icra olmak içün ta'y'ln ol ınduğı üzre hüccet-i 
şer' iyye virilmeğin mucebince veeh-i meşrı1h üzre 
mutasarrıf olmak üzre berat viri lmekle mahall ine kayd 
o lındı. 

[Fi] evai l-i Ş sene [ 1 0]96 [3- 1 2  Temmuz 1 685] 

114813 Has/ar, Çınarlıçeşme 'de Sultan Süleyman 
suyoluna müllıak şehremini ruznamecisi Alımed 
Efendi 'nin katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Molla Gürani mahallesinde 
şehremini rOznamecis i  o lan Ahmed Efendi mülk menzi
l ine icra olmmak içün Havass-ı al iyye kazasında vaki ' 
Ç ınarlıçeşme dimekle ma'rı1f mahallde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi'- i  halide kendü mal ıyla 
abar-ı müteferrika hafr itdüği tahte ' l-arzdan dört kulaç 
lağm ü kanavat ile cem' u tahsil eyledüği suyın savb-ı 
şer'den üzerine vanlup mevlana Mustafa ve Hassa su 
nazırı Hüseyin ve rah-ı abiler kethudası Hacı Mehmed 
ve üstad suyolcı lar ile akd-i meclis ol ınup vezn ü ayar 
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eylerlüklerinde kami l  bir masura su cari olup ol suyı ol 
mevzi'e karlb suyol ına ve andan merhum Sultan 
Süleyman Han suyı yol ına izn-i mütevel ll i le i lhak ve 
kanun üzre bir çuvalduz hakk-ı mecra al ıkonı ldukdan 
sonra baki üç çuvalduz su mahmiyye-i İstanbul'a vası l  
o ldukdan sonra murad eyledüği mahallde ifraz ve sakin 
o lduğı menzil ine icra itmek üzre sene hamse ve tis ' ln ve 
elf Şa'banı'nun yiğirmi altıncı güninden Haslar kadlsı 
mevlana Ahmed Efendi tarafından h üceet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince mutasarrıf o lmak üzre virilen 
berat fermanıyla işbu mahalle kayd ol ındı. 

F1 22 M sene [ 1 0]97 [ 1 9  Aralık 1 685] 

114814 Terkos Ortadere vadisinde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Fatih Sultan Mehmed vakfı ruz
namecisi Mehmed Efendi ile Hassa su nazırı Hüse
yin 'in katma suyunun bir miktarının Su nazırı usta 
Hüseyin 'e kalmasına ve diğer miktarının Mehmed 
Efendi 'nin evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Şeyh Vefa semtinde Molla 
Hüsrev mahal lesi sükkanından merhum Ebu' l-feth 
Sultan Mehmed Han tabe serahu evkafı ruznamecisi 
Mehmed Efendi menzil ine İcra olmmak içün Havass-ı 
aliyye kazası muzafatından Terkos nahiyesine tabi '  
Belgrad nam karye sınurı haricinde Donuz(?) deresi 
yolında Ortadere dimekle ma'ruf vadlde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '- i  hallde Hassa su nazırı 
Hüseyin i le ber veeh-i iştirak malları i le abar-ı 
müte'addide hafr idüp tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat 
i le cem' u tahsil eylediikieri manun erbabı beyninde 
vezn ü ayar olmmak içün kıbel- i  şer'den mevlana All ve 
Su nazırı ve hassa ralı-ı abilerden Kemerler serbölüği 
usta Ömer ve Yusuf ve Hacı İsma'll ve Mehmed ve 
Hasan vesayir su alıvalinde vuküfı olan müsl imln i le 
üzerine vanlup vezn ü tahmin olındukda kami l  iki 
masura su olduğı müşahede o l ınup ol mevzi ' a  karlb 
merhum Sultan Süleyman suyolına izn-i mütevel ll i le 
i lhak o l ınup buçUk masuı�sı hakk-ı mecra alıkonıl
dukdan sonra baki bir buçuk masura suyın bir masurası 
şeriki nazır:ı muma i leyhe kalup buçuk masurasını 
murad eyledüği malıal lden ifraz ve mahalle-i mezburede 
kendü mülk menzi linde icra eylemek üzre sene 1 097 
Rebl 'u ' l-evvelinün gurresinden hüccet-i şer' iyye viri l
mekle mucebince mutasarrıf olmak üzre viri len berat 
fermanıyla işbu mahalle kaydı ol ındı. 

Fi 25 R sene [ 1 0]97 [2 1 Mart 1 686] 

8 1  
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114911 1/4911 Has/ar, İdiryaki çayırında Sultan Süleyman 
suyoluna müllıak, Çoban çeşme mahallesinde sakin 
Recep 'in katma suyuna ve bu suyalundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 
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İstanbul 'da Çoban çavuş mahallesinde sakin Receb nam 
kirnesne mahal le-i mezbCirede kendi mülk hanesine icra 
itmek içün Havass-ı al iyye kazasına tabi '  Terkos 
nahiyesinde Orta Belgrad nam karye sınurı dahi linde 
İdiryaki çayırı dimekle ma'rCif ve kimesnenün mülkine 
ittisalden ari hall mevzi 'de kendi malıyla hafr itdürdüği 
abar-ı müteferrika ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat ile 
cem' u tahsil eyledüği suyın keşfine kıbel-i şer'den 
ta'yln ü irsal olman mevlana Abdullah Efendi ibn-i 
Ahmed ve Hassa su nazırı Hüseyin zlde kadruhCi ve 
rah-ı abiler kethudası Hacı Mehmed ve serbölük-
lerinden Ömer ve Hüseyin ve Mehmed ve su ahvalinden 
vuküfı olan blgaraz müslimln ile üzerine vanlup keşf ve 
ala ceryi ' l-ade vezn ü ayar ve tahmin ol ındukda kami l  
iki buçuk masura ve  bir çuvaldCiz su  car'i oldığı 
müşahede ol ınup zikr o lman suyı ol mevzi 'a karlb 
Dimitraki tarlasından merhum Sultan Süleyman Han 
suyına izn-i mütevel ll i le i lhak ve buçuk masura vakfa 
hakk-ı mecra alıkonılup baki iki masura ve bir çuvaldCiz 
suyı muma i leyh Receb zlde kadruhCi murad eyledüği 
mahatiden ifraz ve kendü menzil ine İcra itmek üzre sene 
sitte ve tis ' in ve elf Zi ' l-ka'de'sinün on yedinci güni 
tarihiyle müverrah Haslar kad'isı Ahmed Efendi imzii
s ıyla mümzii vü mahtum hüccet-i şer' iyye viri lmeğin 
mfıcebince mutasarrıf o lmak içün beriit viri lüp işbu 
mahalle kayd ol ındı .  

Fi  evahir-i Receb sene 1 097 [ 1 3-22 Haziran 1 686] 

"" �  .. " .... 
114912 1/4912 Has/ar, Hamr deresinde Sultan Süleyman 

suyoluna mü/hak Başmuhasebe hafifesi Halil Efen'V.d.l: -(/zC .:f/ Lt, · / • _ _ di 'nin katma suyuna ve bu suyalundan evine su 
.//fu /.- _ . -���"'?'� . .U.��, , bağlanmasına dair berat kaydı. _ 

��Q'J�� .  ��-� - o/ � �ı,;}ı�tt5Jw1.rJ �td/i/dJ.,;, Başmuhasebe hallfesi Halil Efendi Havass-ı al iyye 
1./ : · - • • • ô'-U} � 1.ı:J y� (;J_} 4 kazasına tabi '  Tendim(?) nam karye civarında Ma'zCil -�,.J!�ô�6It'o"az.r'c!/J ;Ü - • •  · .  kemer kurbında Hamr deresi dimekle ma'rCif mevzi 'de 
"'·j-lePiiJ.....9'/� .. - ·  ":./ 0CrP hafr itdürdiği beş aded hacalardan tahmin-i sahlh i le 

'-./(. : � _ { � � �__, J.t CJI> � �J tahmin ol ınan iki masura su yı kurbın da vaki' Hasan '-... C:!/:!W v_2V� f..,(.}.f b»J.J (:t}-r � 
A 

• 1 Paşa su yı yolına andan Sultan Süleyman Han suyı -\··�-- - - • � yol ına i lhak ve bir masurası hakk-ı mecra virilüp baki 
bir masurası di ledüği mahat iden menzil ine İcra o lmmak 

'-,_ � içün virilen berat kayd ol ındı .  
Fl evai l-i Ra sene [ 1] 1 00 [24 Aral ık 1 688-2 Ocak 1 689] 
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115011 Has/ar, Uskumru köyünde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Dayı Hacı Ömer Ağa'nın katma 
suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Sultan Bayezld-i cedld ma
hal lesi sükkanından rati' Dayı Hacı Ömer Ağa zlde 
mecduhu Havass-ı al iyye kazası muzafatından Terkos 
nahiyesinde merhum Sultan Süleyman Han suyı sem
tinde Uskumrı nam karye toprağında Eskitarla dimekle 
ma'ruf mahal lde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi'- i  halide kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr 
itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat i le cem' u 
tahsil eyledüği suyın keşfine kıbel-i şer'den ta'yln 
olınan mevlana Mustafa ve Hassa su nazırı Mehmed ve 
hassa rah-ı abllerden Hacı Mustafa ve Hacı Hasan ve 
Hacı Abdullah ve Murad ve Mehmed vesayir vuküfı 
olan blgaraz müsl imln i le üzerine varup keşf ve ala 
ceryi ' l-ade vezn ü ayar ve tahmin olındukda kamil  üç 
masura ve üç çuvalduz su cari olduğı müşahede olınup 
zikr olman suyı o l  mevzi 'a karib müşarun i leyh merhum 
Sultan Süleyman Han tabe serahu suyı yol ına izn-i 
mütevelli ile i lhak ve bir masura ve bir çuvalduzın 
vakfa hakk-ı mecra virildükden sonra baki kalan iki 
buçuk masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz ve 
mahalle-i mezburede kendi mülk menzil inde İcra itmek 
üzre sene selase ve tis' ln ve elf Şa'banınun yiğirmi 
altıncı güni tarihiyle müverrah virilen hüccet-i şer' iyye 
mucebince mutasarrıf olmak içün berat viri lüp işbu 
mahalle kayd olındı. · 
Fl evabir-i şehr-i Şa'ban sene 1 097 [ 1 3-22 Temmuz 
1 686] 

115012 Has/ar, Çınarlıçeşme yakınında Su(tan Süley
man suyoluna mü/hak Sadrazam Mustafa Paşa 'nın ev 
kethüdası Hasan Ağa'nın katma suyuna ve bu 
suyolundan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Vezlr-i a'zam-ı sabık müteveffa Mustafa Paşa'nun ev 
kethudası ve vekili olan Hasan Ağa Havass-ı aliyye 
kazasına tabi '  Terkoz nahiyesine tabi '  Çınarlıçeşme 
korbında malıyla hafr itdürdiği miyahdan cari olan suyı 
tahmin olındukda iki buçuk masura ve bir çuvalduz olup 
kurbında Vezlr İbrahim Paşa suyı yolına andan Sultan 
Süleyman Han suyı yolına i lhak ve bir çuvalduzı hakk-ı 
mecra alıkonı lup baki iki buçuk masura suyı d iledüği 
malıallden menzi l ine İcra içün doksan iki senesinde 
Haslar kadisı o lan Abdurrahman Hıfzl Efendi'nün 
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1150/2 hüccet-i şer' iyyesi mikebince virilen nişan-ı hümayun 
kayd al ındı. � : tl , : ��cı · ' · �  . Fl evahir-i Ra sene [ 1 ] 1 00 [ 1 3-22 Ocak 1 689] 

�;,;:· . :- .�""'"��� �� . , ��./{1 �.'JC'0 ��: :-� '" { / V' ,u .. l (" Vti..J'I.U.,� 115111 Has/ar, Cebeci köyünde Güzelce kemer suyo-""lilfl' � � V/  f�� k·� ', - , -çi VI l!P� _ ..,.. � � - /una mü/hak sabık miri hıntacıbaşı Durmuş 'un katma cv' . '-' 1 , , ., , J w .. · 
� ; """""' w·� . , . " J' ·ı:y w suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 

;j�J �,l ." • , -dJ.ıi;J U .  � /.\ ,• berat kaydı. 

) ,. ,-o I'!J'.�Y� . . . ' �dJ ıe&! � � ,. :'• 6 (f flfJ'((AM . .. : , -\ Sabıka iç hazinedarbaşı olan Mehmed Ağa da� e ulüv-
;lf'...J t;;'&v. ,/ .;(,. �J �J (!#"' vuhfi Südde-i sa'adet'üme gelüp mahmiyye-i Istanbul V{d � r • .  . .- r./ tc) t' C<f*.-':J 1 • �· , 

\ hısnı eb:ab;n?an _Bağçekapusı 
� 
dahil in�e

� 
Daye Hatun 

ciM :·d..U.U� , ·� Y '  • • • �)}VI' mahallesi sakınlerınden olup sabıka m ırı h ınta[cı]başı 

·���.. ., •• , _.� �· /. •)  ' 
olan Durmuş Havass-ı al iyye kazasına tabi '  Cebeci nam 

' �  �cV�', . · :� 6(J)' w Jp j karye sınurı dahi l inde Şahin deresi kurbında vaki'  

( ., .'J/:fJt/-� � ı.� Ai �- ./ Deliklikaya nam mevzi 'de nübfi' idüp merhum Sultan 

� , " �Y-'1"�;;1� Süleyman Han bina eyledükleri su Kemerlerinden \ F ..  l ·-'1· .. • mevzi '-i mezkfirda Güzelce kemer dimekle ma'rfif · 
. _ _  < /.,I,J(,(,) l kemere varınca bir masura suyın seyle(?) tebe' iyyet i le 

· - ·-- · -·--. _ _  · tah te ' 1-arzda olan kanavat ü m ec rası mülk-i müşteriisı 
' olmağla zikr ol ınan bir masura suyın kanavat ü 

mecrasını  kendüye üç yüz e l l i  kıt'a esedl guruşa bey' -i 
kat'l i le bey' u temlik ve kendü dahi tefevvuz ve kabul 
ve mahmiyye-i mezkfirede Ahurkapu kurbında Akbıyık 
mahallesinde olan mülk menzil inde icra içün sene isna 
ve tis'ln ve elf Cemaziye' l-evvel' inün on altıncı gü
ninden kıdvetü'n-nüvvab ve' l-müteşerri ' ln Eyyfib 
kazasında naibü'ş-şer' olan mevlana Mustafa zlde 
i lmuhfi tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle mfice
bince beriit-ı şeriftim virilmek babında istid'a-yı inayet 
itmeğİn mficebince beriit-ı şeriftim virilüp işbu mahalle 
kayd al ındı tahrlriitı evasıt-ı şehr-i Recebü' l-mürecceb 
sene tis 'a  ve tis'in ve elf. 

Fi evasıt-ı B sene [ 1 0]99 [ 1 2-2 1 Mayıs 1 688] 

115112 Nişancı-yı atik mahallesindeki Sultan Süley
man çeşmesi hazinesinin dolup taşarak başkasına 
zarar vermesi halinde fazla suyun Divan katibi Osman 
Efendi'nin evine bağlanmasına dair hüküm kaydı. 

Sultan Süleyman Han tabe serithunun İstanbu l'da 
Nişancı-i Atik mahallesinde vaki '  çeşmesinün hazinesi 
doldukdan sonra fazlası yabana akmağla kirnesneye 
zararı yağise kurbında vaki'  Divan-ı hümayfin katib
lerinün ihtiyarlarından katib Osman Arnedi Efendi'nün 
menziline cari olmak üzre virilen emr-i şerif kayd 
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o l ındı. 
Tarih-i hükm evasıt-ı S sene [ 1  0]95 [29 Ocak-7 Şubat 
1 684] 

Tarih-i tahrlr 9 R sene [ ı ]  ı 00 [3 1 Ocak 1 689] 

115113 Haslar, Yassıtaş deresinde sabık Çavuşbaşı 
Hacı Mustafa'nın katma suyundan evine bağlı olan 
suyun cebecibaşı Murat'a satılarak evine bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fi' l  Dergah-ı mu'al lam cebecibaşısı olan Murad 
zide mecduhı1 Südde-i sa'adet'üme geıüp sabıkii 
Çavuşbaşı o lan Hacı Mustafa Havass-ı refı'a kazasında 
Yassıtaş deresinde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi'- i  halide kendü malıyla hafr eyledüği abar-ı 
müteferrikadan lağmlar ve kanavat i le tahte' l-arzdan 
cem' u tahsil eyledüği manun kıbel-i şer'den üzerine 
vanlup erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rı1f üzre 
mikdan vezn ü ayar ve tahmin-i sahih i le tahmin 
ol ınmasın i ltimas itmeğle hala müfettiş-i evkiif olan 
mevlana Ali zlde fazluhı1 tarafından mevlana Abdur
rahim irsal ol ınup ol dahi b i ' l-fi ' l  Su nazırı olan 
Hüseyin ve rah-ı abiler kethudası Hacı Mehmed ve 
üstad Hüseyin ve Abdurrahman vesayir blgaraz müsli
manlar i le mahall-i mezkı1ra vanlup müşarun i leyh Hacı 
Mustafa'nun cem' u tahsil eyledüği suyı manun erbabı 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rı1f üzre vezn ü ayar ve 
tahmin-i sahlh i le tahmin eyledüklerinde kami l  bir 
masura su bulınup zikr o lman su o l  mevzi 'a karib 
merhum ve mağfı1run leh Sultan (boş) suyı yolına izn-i 
mütevel li i le i lhak ol ınup kanun üzre bir çuvaldı1zı 
hakk-ı mecra al ıkanı lup baki buçuk masura bit çuvaldı1z 
suyın buçuk masurası müşarun i leyh Hacı Mustafa'nun 
mahmiyye-i İstanbul'da Kabasakal mahallesinde in
de' l-ahali ma' lı1mu' l-hudı1d menzil inde icra ve baki bir 
çuvaldı1zı ahar menzi linde icra olmmak üzre ta'yin 
olınduğın mevlana-yı mezbı1r mahallinde ketb ü tahrir 
ve ba'dehı1 medis-i şer'de inha vü takrir itmeğİn ve 
müfettiş-i ınılma i leyh mevlana Ali zide fazluhı1nun hatt 
u hatmi havi hüccet-i şer' iyye tahrir ve müşarun i leyh 
Hacı Mustafa yedine def ol ındukdan sonra müşarun 
i leyh Hacı Mustafa zikr o lman Kabasakal mahallesinde 
vaki '  menzi linde mukaddema ta'yin ü İcra eyledüği 
buçuk masura suyı i le cebecibaşı Murad zide mecdu
hı1ya semen-i müte'ayyen-i makbı1za bey' u teslim ve 
kabz-ı semen idüp ol dahi iştira ve kabul eyleyüp 
yedinde o lan hüccet-i şer' iyye mı1cebince işbu sene tis'a 

85 

115112 

/ 

115113 



86 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

ve tis'i'n ve elf Şa'banü' l-mu'azzamınun altıncı gü
ninden Havass-ı refi'a kadi'sı olan mevlana Mustafa 
zldet fezai luhfı tarafından virilen müverrah hüccet-i 
şer' iyye mfıcebince mutasarrıf o lmak i çü n berat viri lüp 
işbu mahalle kayd o l ındı. 
[FI] evail-i şehr-i Şa' banü' l-mu'azzam sene 1 099 [ 1 - 1 0  
Haziran 1 688] 

115211 Has/ar, Çınarlıçeşme 'de Sadrazam Mustafa 
Paşa 'nın ketlıüdası Melımed Ağa 'nın suyunun Ter
sane-i amire ruznamçecisi İbrahim Efendi'ye satılma
sına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı' l  Vezlr-i a'zam Hazret-i Mustafa Paşa kethudası 
Mehmed Ağa'nun Havass-ı aliyye kazasında Çınarlı
çeşme dimekle ma'rfıf mevzi 'de Hasan ibn-i All nam 
kimesnenün vekili Tersane-i amire rfıznamçecisi İrü(?) 
İbrahim Efendi nam kimesnenün bin yüz esedi guruşa 
iştira eyledüği kanavat ve lağmlar i le mecra beş masura 
ve üç çuvaldlız su mülki olmak üzre bin yüz senesi 
Saferinün dördünci güninden Haslar kadi'sı Ahmed 
Efendi tarafından virilen hüccet-i şer' i yy e mfıcebince 
varid olan nişan-ı allşan işbu mahalle kayd olındı. 

[Fi] evasıt-ı S sene 1 1 00 [5- 1 4  Aral ık 1 688] 
Kayd şud [fi] 1 3  C sene [ 1 ] 1 00 [4 Nisan 1 689] 

115212 115212 Has/ar, Küçükköy 'de Sultan Bayezid suyoluna 

� / .,4/ müllıak İstanbul gümrük emini Ali Ağa 'nın katma 

� r:.J)ie} &' � � ... 1 ·...._ ..:/ suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanmasına dair 

i!J, . ..7 0 _ �uo.rvS:J �c;:d #di.) berat kaydı. 

-�� t?U(i;})JJ .1. ı . . .. .  tJb � . . . PJ V( t.b't4�..? t)J İstanbul gümrüği emini Ali Ağa'nun Havass-ı aliyye 

i� '\..�)JJ 0 ft' � tJ Jj-1: \ :.. kazasına tabi '  Küçükköy bağları altında Sırıkl ıçayırı '-çJ 't.ô" Le)./� _ . L�. • . '/./'J .ll{:) t. () ,Jllo başında U luyol tarafında kimesnenün mülki olmayan 
vt tL'. .. . . WtJ ;P�;r:, . · mevzi '- i  hallde malıyla hafr itdürdiği abar-ı mü-

"'Ctf'bJ � � ft · · .. . './' .� ft!.t�/ te 'addide ve tahte' l-arzda lağmlar ve kanavat i le cem' u 

t/,.�/;J . · . '  · • � 6 �ll"� � d (1iz: v.j·:. / 
tahsil eyledüği su tahmiq-i sahlh i le tahmin olındukda 

• • �(..<.() /. • •  " - ---�1"-JJ� bir buçuk masura olmağla mevzi '- i  merküma karlb 

v'ı,PcA_t>."l . 11 • "!{' Ö r:f c;) (J Ü V J; 1 _ Sultan Bayezici Han-ı Veli su yı yolına izn-i mütevel li i le 

• _..,-tyV � • • •• ,. , .. ..J. 1,/'.JV 
i lhak ve andan Mahmud Paşa-yı Veli' suyı yol ına gelüp � • · . .  1 �...1 J Wt.}) _)lt,�� Edirnekapus�nda �fraz ve buç�k masurası .ha�:ı mecra 

�/J'6 J�f · • · 1• • : . .. � al ıkonılup baki bır masurası Is
.
t�nbul 'd� 

A
lbrahım �aşa 

� · 
, . . -ılı) (/J �VJ"o.J;Y. 1 harnmaını ardında mülk menzıl ınde can olmak ıçün 

V!-f) &t>/ı).J ":,X�,_ . W� doksa� d
.
oku� ���eb�

. 
gurr:sind� Hasla� kad

.
isı M�s�afa 

• . • t'-.JA..:JM ��- · Efendı'ni.ın vırdıgı huccet-ı şer' ıyye mucebınce vırılen � ro IJV A.ıf-�/� \ f \.� "-.� · � . . J ı..p nişan-ı hümayfın kayd o l ındı .  ( .y'"'iAlJ.. � �) [Fi'] evail- i  B sene [ 1 0]99 [2- 1 1 Mayıs 1 688] 
'· v: "' Kayd şud [fi] 1 3  C sene [ 1 ] 1 00 [4 Nisan 1 689] 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

115213 Tersane-i amire ruznamçecisi İbrahim Efen
di'nin Has/ar, Demirkapı 'da bulduğu su ile, İbrahim 
Efendi'ye satılan Uzuncaova 'da Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Koça ve/ed-i Dimo ve Dimo 
Kosta 'nın katma sularının İbrahim Efendi'nin evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Hala Tersane-i amire n1znamçecisi İbrahim Efendi'nün 
menzil ine ve Hüsam Efendi cami ' i  kurbında bina 
eyledüği çeşmesine ve Güleç All Paşa'nun battal 
çeşmesine hasbeten l i ' l lahi te 'ala icra eylemek üzre 
Havass-ı aliyye kazasında vaki'  Davud Paşa hadikası 
kurbında Demürkapu nam mevzi 'de Baruthane koltuğı 
dimekle ma' r(if mahallde malıyla hafr itdürdiği abar-ı 
müteferrikadan müctemi '  ve hasıl olan su keşfve vezn ü 
ayar ve tahmin olındukda kamil  iki masura su olduğı 
zahir ve müte'ayyen olmağla bin doksan üç Şevvalinün 
evabirinde hüccet-i şer' iyye virilüp ba'dehu Suyolcı 
lağmcı larından Koça veled-i Dimo ve Dimo Kosta nam 
zimmilerün kaza-i mezburda Uzuncaova başında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' -i hallde kendü 
mal larıyla hafr itdürdükleri abiir-ı müteferrikada tah
te ' I-arzdan lağmlar ve kanaviit ile cem' u tahsil 
eyledükleri mecrii vü kanavatma i 'tibar mülkleri olan 
nısf masura ve bir çuvalduz suyı otuz bin akçeye bey' u 
şira vü temllk ve kabul ve semenin eda ve fıma ba'd 
alakaları kalmayup hala Hassa su nazırı İbrahim ve 
Süleymaniyye serbölüği üstad Mehmed vesair üstad-ı 
ralı-ı ab! müslim!n i le akd-i mecl is-i şer' -i şerif 
oldukdan sonra zikr ol ınan mevzi 'a karlb Abbas Ağa 
andan Hasan Paşa andan Sultan Süleyman suyolına 
izn-i mütevel ll ile i lhak ve bir çuvalduzı hakk-ı mecra 
alıkanı lup baki nısf masura suyı diledüği malıallden 
ihrac ve İstanbul'da Molla Gürani kurbında Nevbahar 
mahallesinde menzil-i mezbura İcra eylemek üzre bin 
yüz senesi Saferü' 1-hayrınun altıncı gün i tarihiyle 
Haslar kadisı Ahmed Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mucebince virilen n işiin-ı hümiiyun kayd olındı .  

[FI] 1 3  C sene [ 1 ] 1 00 [4 Nisan 1 689] 

1/5311 Müderris köyünden Pirinçcizfide sarayına 
gelen sudan bir masura suyun Gümrük emini Ali Ağa 
tarafindan Ahmed Nazmi Efendi'ye satılmasına dair 
hüccet kaydı. 

Nişiin-ı hümiiyun oldur ki :  
İstanbul gümrüği emini o lan rafi ' All Ağa mahmiyye-i 
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115311 İstanbul'da Monla Zeyrek mahallesinde Pirinçciziide 
. J. dimekle ma'rüf saraya mutasarrıf olup cari olan mecra 

_ !}"� ... \ � � ,ı. ... vü kanavatma i 'tibar i le mülk-i müşteriisı o lan ma-i v;.,...) 1 � /!'��� ı . ! ·�, - d L,./ carisinden rab-ı abiler beyninde mu'tad �lan tarz-ı 
t.iJJJ. , . , C .U 6,)J.AI • "  ma'rüf üzre b ir masura suyı ifraz idüp Istanbul'da 

� f' .V U.l/ J6: A , .. � .  • .. 
Mağnisalı Mehmed Paşa mahal lesinde sakin Rei-

��L :J es�Jc/fr/t!d'A sü' l-küttab-ı sabık Ahmed Nazmi Efendi'ye üç yüz 

. . (;?"tl; :·�J �j •. • .,  
'1'- , guruşa bey' u temlik ve tarafından vekili Osman iştira 

!J' . j , ":'C!, .tl) .J'!J J.l J.kJ (/.., d, vü temellük ve kabul ve n:ıeblağ-ı mezbürı bi 't-temam 
// f.JbJ ,M:. • .#l • • ,.';; .. ahz ve Hassa su nazırı Ihrahim ve üstad Serbölük � 11 " . .. V..}-'.,� w � - ; Mehmed ve rah-ı abiler zikr olman su içün el l i  bir 

'/.·.,VV�� • :,/.!;' " senesinde Pirinçcioğlı Ahmed usta bağları altında 

� � ; ().:,' , /)/. (tt'_;� Müderris köyi deresinde hafr itdürüp canib-i şer'den 
tY.:, , � C.W ulJA'J .(JV;/, :-, ,:/'�� � keşf ve saray-ı mezbüra İcra itdürdiği sudandur diyü ral� J � ... _(,./' , ; � �""tr.i. 1A--.L ihbarları üzre zikr o lman suyın bir masurasını  diledüği 

J..l ,  �"" J,.fi�. / ,.  "'<-"" malıal lden ifraz ve menzil ine icra eylemek üzre Fl 26 

.JiJIJ l V"': _1 l:lJ � "� Ca sene l l  00 gün i nden Haslar kadisı Ahmed Efen-,. .. .., 4J'/.ıı;j �- . . .1·· e di'nün hücceti mücebince yazı lmışdur. 
� � llfl. 1  "� .lt!� C}'fiıf�jj_ • .. • [FI] 1 3  C sene 1 1 00 [4 Nisan 1 689] 

..u.� � (JJ'.f.. , � t..l. �V!., crv. • • " v--t" / J4,) CT.) , 

����:lvi;c?;:��x A" .. �.b)_ı� , .... v.//ı<JCI'"� �ii!� .. ..  /!J� fd/.,Jtl.-1 : �/  �����M �· v .. �.J� 

115411 Has/ar, Büyükçınarlıçeşme ve Çınarlıçeşme 'de 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Istabl-ı amire 
kolancıbaşısı Ahmed'in katma suyuna ve bu suyolun
dan evine su bağlanmasına dair berat kaydı . 

• ��.k,� �•'hi:JJ� 
r �tt" �._.'(1;.-L�� 

'-, �" ifl . •l ------ .. .  Ct.!" 

Nişan o ldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Atbazarı kurbında Mağnisalı 
Çelebi mahallesinde sakin Istabl-ı amire kolancıbaşısı 
o lan rafi' Ahmed Havass-ı aliyye kazası'nda Büyük
çınarl ı  çeşme nam mahalle karib bir tarafı Haseki 
kethudası İbrahim Ağa ve bir tarafı Hal ıcıoğlı suyı ve 
bir tarafı Büyükçınarl ı  ve bir tarafı tarik-ı amın i le 
mahdüd mevzi'-i hallde hafr itdürdiği abar-ı müteferrika 
tahte ' l-arzdan kanavat ve lağmlar i le cem' eyledüği 
suyın savb-ı şer' iden mevlana Mustafa ve Su nazırı 
Hüseyin ve kethudası e l-Hacc Mehmed ve üstad 
Mehmed ve Hüseyin ve e l-Hacc Hüseyin i le üzerine 
vanlup vezn ü ayar ve tahmin ve keşf o lındukda kami l  
iki masura b ir  çuvaldüz su cari olup o mevzi'a karib 
Ahmed ketbuda !ağını andan Sultan Süleyman Han suyı 
yolına izn-i mütevel liyle i lhak buçuk masurası hakk-ı 
mecra alıkanı lup bakisin İstanbul'da diledüği mahatlde 
i cra eylemek üzre fı 1 6  N sene [ 1 0]95 Haslar kadisı 
Ahmed tarafından hüccet-i şer' iyye virilüp ve yine 
kaza-i mezbürda Ç ınarlıçeşme nam mahallde mevzi'-i 
halide hafr itdürdiği abar-ı müteferrika ve tahte' l-arzdan 
kanavat ü lağmlar i le  cem' eyledüği suyın kıbel-i 
şer'den Mustafa ve Su nazırı Hüseyin ve kethudası 
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ei-Hacc Mehmed ve üstad Mehmed ve Hasan ve 
e l-Hacc Ömer i le üzerine vanlup keşf ü müşahede ve 
vezn ü tahmin olındukda kami l  üç çuvalduz su cari olup 
mevzi '- i  mezbura, karlb kendünün ahar suyı !ağını andan 
Süleyman suyı yolına izn-i mütevel ll i le i lhak bir 
çuvalduzı hakk-ı mecra al ıkonı lup bakisini İstanbul'da 
menzi l inde İcra itmek üzre fi 20 Ş sene [ 1  OJ 96 Haslar 
kazası nilibi e l-Hacc Abdul lah tarafından virilen hüc
cet-i şer' iyye mucebince nişan-ı hümayun viri lmişdür. 

Fl gurre-i N sene [ 1 ] 1 00 [ 1 9  Haziran 1 689] 

115412 Terkos 'ta Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Su nazırı İbrahim 'in katma suyundan bir miktarının 
Yeğen Mehmed'e satılmasına ve kalanının Kırkçeşme 
suyolu ile evine bağlanması için hüccet verildiğine 
dair kayıt. 

[Derkenar] Nişan ordu-yı hümayı1n tarafından gelmiş
dür. 
Nişan o ldur ki :  
Hala Hassa su nazırı İbrahim Havass-ı aliyye kazası'na 
tabi '  Terkos nahiyesinde Kavak deresi ve tarlk-ı amın 
ve Surnazen Mustafa Paşa suyı beyninde hafr itdürdiği 
abar-ı müte'addideden cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karlb 
Memiş Mustafa Ağa ve andan Sultan Süleyman Han 
suyı yolına izn-i mütevelll i le i lhiik ve kanun üzre 
hakk-ı mecrasın virdiği suyın bir masurasını İstanbul'da 
A vretbazarı kurbın da Keçeci Hatun mahal lesinde sakin 
Yave cizyedarı rafi' Yeğen Mehmed zlde mecduhuya 
mülki olmak üzre bey' u temllk ve ehl-i vuküf-ı müs
l imin i le mevzi '- i  merkuma varıldukda zikr olman bir 
masura suyı İstanbul'da Sarı Musa mahallesinde sabıka 
Arpa emini müteveffa Koca All Efendi  bağçesinden 
mürür iden Kırkçeşme lağmından ifraz ve kendü 
menzil inde müceddeden hafr eyledüği b i ' r- i  mada icra 
itme k üzre sene l l  00 Receb'inün yedinci gün i nden 
virilen hüccet-i şer' iyye mucebince yazılmışdur. 

Fi evasıt-ı Ş sene [ 1 1 ]00 [29 Temmuz-7Ağustos 1689] 

115511 Haslar'da Surnazen Mustafa Paşa suyu de
resinde Sultan Süleyman suyoliına mü/hak Su nazırı 
İbrahim'in katma suyuna ve bu suyolundan evine ve 
hamamma su bağlanması için hüccet verildiğine dair 
kayıt. 

Nişan oldur k i :  
Hala Hassa su nazırı olan İbrahim Havass-ı aliyye kaza-
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sı'nda Çiftehavz kurbıncia Sumazen Mustafa Paşa suyı 
deresinde hafr itdürdiği abiir-ı müte'addideden lağmlar 
ve kanavat i le tah te' 1-arzdan miyiihdan mecrii vü 
kanaviitma i 'tibarıyla mülki o lan sudan üç masura ve bir 
çuvaldüz suyı ifriiz ve yedi yüz guruşa Saray-ı atik 
teberdiirı müteka' idleründen rafi' el-Hacc Abdülazlz 
bin Mehmed'e bey' ve kabz-ı semen ve ba'de' l-iştirii 
zikr ol ınan suyı İstanbul'da Gedik Paşa kurbıncia Eslrci 
Kemal mahallesinde müceddeden bina eyledüği ham
miima ve yine mahmiyye-i mezbürda Hobyiir mahal
lesinde vaki' menzil ine icra eylemek içün canib-i 
şer'den mevlana Mustafa ve nazır-ı mezbüra ve Ab-ı 
rah kethudası el-Hiicc Mehmed ve Sultan Biiyezld-i 
Veli serbölüği Abdurrahman ve Kemerler serbölüği 
Ömer vesair üstad-ı müslimln ile mahall-i mezbürda 
vezn ü tahmin olındukda mevzi ' - i  mezbürda Kamış 
Mustafa suyı ve andan Sultan Süleyman suyı yolına 
izn-i mütevelll i le i lhiik ve üç çuvaldüz hakk-ı mecrii 
alıkonı lup baki iki buçuk masura suyın buçuk masurası 
menzi l ine ve iki masurası hammarnma icrii olmmak 
üzre sene 1 1 00 Cumiide' l-iihiri'nün birinci güni Haslar 
kadlsı mevlana Ahmed Efendi tarafından virilen 
hüccet-i şer' i yy e mücebince yazılmışdur. 

[H] 1 4  N sene l l  00 [2 Temmuz 1 689] 

115511 
• • � � 115512 Has/ar, Bıçakcı Ferhad mahallesinde Kırk-

W� · · .. -�· �� , çeşme suyoluna mü/hak Reisülküttab Mustafa Efen-

�":-'.,.':.'f"�- .):!;:: . . , v.1J v}e;, � 
di'nin katma suyuna ve bu suyolundan istediği yere su '/41':/{.1 h���-:�...... . 4 � �  bağlanmasına dair berat kaydı. 

� ·u =· .. .. ...... "'<>" � - -...... • d:ir:·,..,'.ie!!!a4J; . . .. ;/ı� . , . 
. 

� ./.1).) �< . . . �...W0J • - Nışan oldur kı :  "'rvıı...r};! .. · ��..? ""'g,J 19., • , ';( Sabıka Relsü' l-küttab olan riifi ' e i-Hiicc Mustafa IJ'"'�·--.�t:.JJ a �,.t..t-"':. ��tt\ Efendi'nün Ebii Eyyüb-i Ensarl mahal latından Bıçakcı 
. -:.- ... � · · :tı:.tY W,... �?.b��ct&- l Ferhad mahallesinde bir tarafı Mevküfiitl Mehmed 
����a .• , �6i4Wffv--���,. · · Efendi ve bir tarafı Fahrl Sultan ve bir tarafı kumaşcı 
Wc.d..J ���-&··��./ �'..1 �IP 6j c., t: � � Ahmed mülki ve taraf-ı rab i '  i tarlk-ı amma müntehl 

..J'"O-6f . �:�-w.,�. .. . ....uP� mülk menzil bağçesinde kendü malıyla abiir-ı mü-
�..1 • ?"��6- -- -��-�d,. te'addide hafr ve tahte' l-arzdan ve kanavat i le cem' u J!!'d6ev; � : 4  ��...,.��A · -v:J tahsil eyledüği miyahınun üzerine vanlup vezn ü ayar ��)., .. tbbJ �-:: . t:"-l4 olındukda naib ve Su nazırı Osman ve kethudası Veli 
;:';; . .  ��!')�it)� "/..lt��}')�..i.J vesair müslimln i le görilüp müşahede ve tahmin ve vezn 

-� '}//v-4� :./ .. ��a,}-: ·-. 
olındukda bir masura suyı cari olup mevzi'-i mezar 

c::,Ycif :,/- .;.C/'J'f'"LVt,ifdf 4� C'!" kurbıncia Kırkçeşme suyı yol ına izn-i mütevel ll i le i lhiik -�[rr�ç-.;p �7L . .. f-: ��M. ve nısfı kanun üzre hakk-ı mecra baki nısf masurası 

i.l .tf!' �; � vj:ıJ .viJ : . (.; muriid eyledüği malıallden ifraz ve menzil-i mezbürda \.� \( • �J.J �.....&.,..d· _,.,..IP/� vesair murad eyledüği yirde icra eylemek içün hüccet-i 
· ��4 şer' iyye mücebince sene seb'a ve semanin ve elf 
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Rebl 'u ' l-evvel'inün eviisıtında viri len nişiin-ı hümiiyfın 
kayd ol ınmışdur. 

Fl (sil ik) 

115611 Has/ar, Kavak deresi 'nde Karakemer suyoluna 
mü/hak Blibüssaade ağası Abdurrahman Ağa'nın 
katma suyuna ve bu suyolundan balıçesine su bağlan
ması için hüccet verildiğine dair kayıt. 

Nişiin-ı hümiiyfın oldur k i :  
Biibü's-sa'adeti'ş-şerlfe ağası riifı ' Abdurrahman Ağa 
gelüp Haslar kazası'nda Çiftehavz kurbında Kavak 
deresi nam mahatlde Surniizen Paşa suyı mukabelesinde 
viiki ' mevzi '-i hallde hala Su nazırı İbrahim zlde 
kadruhunun miil ıyla hafr itdürdiği abiir-ı müte'addidede 
lağmlar ve kanaviit i le cem' eyledüği miyiihınun üzerine 
vanlup bir buçuk masura su ciirl olduğı şer' le keşf ve 
mevzi '- i  mezbfıra karlb Memiş Mustafa Ağa suyı ve 
andan Karakemer suyına izn-i mütevelll i le ilhiik ve 
buçuk masurası hakk-ı mecrii alıkanı lup baki bir 
masurasın mecrii vü kanaviitma i ' tibiirile All Paşa-yı 
Atik mütevelllsi olup müşiirun i leyhün vekil i el-Hiicc 
Hasan muviicehesinde müşiirun i leyhe h ibe ve vekiileten 
lciir ve temllk idüp muriid eyledüği malıallden ifriiz ve 
Eyyfıb'da All Paşa-yı Cedld mahallesinde biiğçesine icrii 
olmmak üzre sene mie ve elf Cumiide' l-iihiri'nün be
şinci güninden Haslar kadi'sı mevlana Ahmed tarafından 
virilen hüccet-i şer' iyye mfıcebince yazı lmışdur. 

[FI] 23 M sene [ 1 ) 1 0 1  [ 1 7  Kasım 1 689] 

115612 Has/ar, Koyun deresi 'nde Sultan Bayezid 
suyoluna mü/hak Su nazırı Hüseyin ile Matbalı emini 
Mehmet'in katma suyundan bir kısmının Mehmet'in 
evine bağlanmasına, bir kısmının ise sabık Başdel
derdar Ramazan 'a satılmasına dair berat kaydı. 

Nişiin oldur ki :  
Siibıka Başdefterdar olup beğlerbeği payesiyle teka' üd 
olan riifı' Ramazan diime ikbiilühfı gelüp Su nazırı 
Hüseyin Haslar kazası'na tabi '  Küçükköy ile S ırıklı
çayırı beyninde Koyun deresi dimekle ma'rfıf mevzi ' -i 
hallde siibıka J\;!atbah emini Mehmed ile ale' !-iştirak 
mallarıyla hafr eylediikieri abiir-ı müteferrikadan cem' 
eylediikieri miinun bin doksan yedi Zi' l-ka'de'sinün 
yiğirmi ikinci güni taraf-ı şer'den niiib ile üzerine 
vanlup keşf ü tahmin ol ındukda kamil iki masura bir 

9 1  
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115612 

{dk�-ı� � r!ıiJ 
�'fP� fJcJfJ:f!!!� AJJ)J (;p � 
tl;�-ı � � 1�ır�;e�� / ./->'lf�ot'ftr'..rwYi;1 L .. · 

çuvalduz su cari ol mevzi' a  karlb Sultan Bayezld Han-ı 
Veli suyı yol ına bir çuvalduz hakk-ı mecra ile i lhiik baki 
iki masura suyın bir masurası mezkur Mehmed'ün ve bir 
masurası keı�dü hissesine ta'yln ü hüccet olınan suyı 
mecra vü kanavatma i ' tibarıyla ınılma i leyh içün vekil i 
ve oğlı Abdülkadir'e altmış bin akçeye bey' ve akçesin 
eda ve mahmiyye-i İstanbul'da Gedik Paşa kurbında 
Mi'mar Sinan mahallesinde vaki' menzil inde icra �v"����· . � · . �"W &' 

't�· · - A  • . (,.�fJ;:l{tJ/�}t;� dJJ/�r/t/(J)ci/cPv�J; \ -

..;lJI�ı_;; ii/.j)j Vb ;r �� 
eylemek üzre sene 99 Rebl'u ' l -ahir'inün altıncı 
güninden Haslar kadlsı Mustafa Efendi tarafından 
viri len hüccet-i şer' iyye mucebince nişan yazılmışdur. 

Fl evahir-i Ra sene [ 1 ] 1 0 1  [2- 1 1 0cak 1 690] 

. IIJJfCiti.I.WJ� r1 : • 'f':m ,..�f\ 
�� . -�e({!:ltJ�..I'/ı (J�· . \ 6&J cv� Jf;..dl /ıQf'� - (/ .. ? � 
ı ·  . .PJw;: ,;ıj . .  • . �c/./�'MJi. 115711 Haslar'da Topçular Mahmud Paşa suyoluna �tf"� .z ? . ;,) f) .ı;� � ·· • , 

mü/hak Başbaki kulu Mehmet'in kethüdalığı hizme

,')R • fi'J).ıj �/! .  . . .. .  6C(ıJ�W tinde olan Mustafa'nın katma suyuna ve bu suyolun-'V'� '\�/�· �� �( l�.,.;:) 1 . A�f ;  • :  dan Çinili hamam yakınındaki evine su bağlanmasına y,� ! ı.., ı' ' ' v:Crtl�.;'fii.J,-'- d · b k d �� " .�w'" . :��J aır erat ay ı. 

· ( � . .. �. ! � 1 - �1�tlf'o�'o�. · · 1 \ ... .1!,: • • • ""OY�clı • • • - \': W  N işiin-ı hümayun o dur ki : 
· �1/0Jl � Ci'Ô �,.,;,·(� r-.:ahmi�e-i Istanb�l'd� � ini l

.
i harnınarn kurbı�da Fer-

115711 

• • V"",_..; �U had Aga ınahallesı sakınlerınden olup Başbaki ku lı -1�ı > // Mehmed zide mecduhunun kethudalığı hıdmetinde olan 
r r �� rafi' Mustafa zlde kadruhu Dergah-ı mu'allama gelüp 

Havass-ı al iyye kazası'na tabi '  Topcılar nam karye 
kurbında milnun menba' ına varup canib-i şer'den · mevlana Mehmed ve Hassa su nazırı İbrahim ve 

. Suyolcı lar kethudası Ha.c ı  Mustafa �e bölükbaşılarından 
• • • • � • 4o-,_ �CQ. <! '..:_) Hacı ��h��d :e Hacı .Ibrahl� �e Isma'll vesair vuküfı l.!/';�c:,;+.ck&. .� 'J _ � . 

- olan muslımın ı le akd-ı mecl ıs-ı şer' ol ındukda bundan 

�-���� j����<A.J�.lt.��.vıj�..l akdem mlı
�
ma i �ey�

-
�aşbak

.
i k

.
ulı Mehıned zlde .mec

�
duhu 

al. _;,ı�. v/1. · · ��.;v_;,...."'�� " , J • . • • ..., Kasım Aga çıftl ıgı ve cı sn kurbın da kendı malıyla 
, · "' f.J ��G�Üdı �. � · � �vV abar-ı mü te' addidede hafr itdirüp cem' u tahsil ve v:r.ı-:Jf!!ı.fh.u./fb/4.. •. / .�il-c.�İr!,rfo!)ı( ba'de' l-keşf ve vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le ala _&1.f.J(I/�j)ı · · ,r;;.t;C!�J��a.ı'.tıi.J-16/!)J) vechi ' l-mu'tad vezn ü tahmin olındukdan sonra 

�;..Jj:-; . V'�'f/Jh)���� ·:. , · ınahmiyye-i mezbCırede merhum Mahmud Paşa suyı vf)).J..t���J J!'q;/..;..,:;0� .;_-., • (/!J.f� yolına izn-i mütevelll i le i lhak ve bir buçuk masurasın CJ..JU'!,� -;)M, t:,J - - .  :�� t1-t./Jc:.ri• hakk-ı mecra virüp baki kalan dört buçuk masura suyın 'f1J:�-ıh.J(J(Jj �'!'_ · {ı(��-�a;.�;j;ı)�-�· bt�ç�� masur�sın merhum Mustafa zlde . kadruh
�
lınun .v)h�ee· ·  J;l�6.i3 &�c � · -. " · Çınıl ı  hammam kurbında olan mahalle-ı mezburede 

· : . V:�J6J�,r��:.t_ - . . �JP��-� J vaki' mülk menzi l ine icra itmek üzre ta'yln ü tahsis �...;.J�� e;d . .1!_»C!J;J.��J �_i- idü� sene t�s'� �e semanin �e elf
.
Rec7?' inün 

.
o�uzuncı 

;�b-tr cA t)j'!'J: JIJ.:_?..,;! /t,.IO�.J..�·ı · . günınden canıb-ı şer'den huccet-ı . şer ıyye vırılmekle 
� :  .� ({){!�-ı;) _ ç ,/?d� mCıcebince nişan-ı hümayfın yazılmışdur. 

��·- ·� · · -·�·���� [FI] evai l-i S sene 1 090 [ 1 4-23 Mart 1 679] 
' f __,... • • � '() u� .6�.1 (burdan itibaren özet formatında deği l) 
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115712 Has/ar, Çınarlıçeşme 'de İbralıim Paşa suyo- 115712 
/una müllıak Hasan Paşa 'nın suyunun, ölümüyle --* mirasçı/ara intikali ve Divan-ı lıümayun vezzanla- (r(· . -- if!.. ./ rından Hacı Recep 'e satılarak istediği yere bağ/anma- � ��....ç,Jj-u"'. lJ � f"' l..l.))j c__,;, c:) 
sına dair be rat kaydı. dJ;JJ j J(� . " . ! . J / J / ç; ;.j • · ., fJ'/J. v(YV.7J'�; �/. .. .IJ D4f PJjJ 
Nişan-ı hümayun oldur ki : ������)) ' - --:. 1J "! t :  � ·. 

Divan-ı hümayun vezzanlarından rafi' el-Hacc Receb �JJ)'(.� � ��?J}Pry (1, � • • �cl)/ 
zide kadruhu Südde-i sa'adet'üme gelüp Havass-ı aliyye ( v-'-6,., ..... )�-?� j 1 /)�J -l-t:i./ 
kazası'na tabi '  Çınarlıçeşme dimekle ma'ruf mevzi 'de =»/&JJ::J ,· . 1 1 � �� c;�� :J · 
iki yol arasında kimesnenün mülkine ittisalden ari 1_j 1._ )'Ci(�/ J c;' M �"'t t;J .,f;. (6! 
mevzi' - i  halide bundan akdem Tameşvar valisi iken ı�-.r'fl�_,._,?, _ A .. </;"� e WrJP 
vefat iden Hasan Paşa malıyla abar-ı müte'addide hafr 10;) . :J)� · .6..u.tJ �· (/bii) JÖ/,�"_)� 
itdürüp tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat i le cem' u )J :· •. Cl MJ�/Jj})t) • · � _/ . . . .  
tahsil eyledüği suyı veresesinden iştira iden mevlana · �Yo.�� L • �-,. .  ,J· e::c-J}J "f?.JJP 
Hacı Mehmed zide fazluhu tarafından vekaleti sabit J-jr · "..;J)��r'ı't/.ı},)� · .V:": . 
olan Seyyid Mustafa bin Seyyid All'den lağmlar ve _;.· ��.1-'j ��� :  • •  . : '.J O�JJ.1/0)J �a?�v�t

--
ü mec

.
rasına tebe' i

.
yy�t

1 
i le  üç �.üz :ı l i  guruşa !j.J; (;.); 1 ,; J .V).hfh./; "-}e'/6' 

ıştıra ıdup ehl-ı vuküf ma'rıfetıyle �ezn u ayar olmmak O'), . r. l • 'f.. .��dJ kil r _"-:'!.0 . 
içün kıbel-i şer'den mey,!a[na] Arif Mehmed zide p"J' �J ���-.A.U1-• •  · • � }f /J.j� fazluhu ile Hassa su nazırı diğer Receb zide kadruhü ve ,.J_;i/ı;J'. • •  ) J.h 'r}}JJ;J(_/J 
hassa rah-ı abilerden Süleymaniyye serb�lüği usta / !1, '.JOJ./1 '...utlw,?-. f .J �J 
Mehmed ve Kemerler serbölüği usta Hacı Isma'il ve .Ai_· tff'GJ). 1 .,('1 1 .} �/) ;,W) Sultan Ahmed serbölüği diğer usta Mehmed ve Yusuf '( fi'/JL; '  � (IVJV� · • . · 
vesair su ahvalinden vuküfı olan bigaraz müsl imin i le lÇ'�-� / � /;� • · · ; • "f'J !jJ q_,�J/ 
ma-i merkürnun üzerine vanlup erbabı beyninde mu'tad _. �Jlı1JJ)}J; • �<:;._.,_,��vtJJ..ı) 
olan tarz-ı ma'ruf ve semt-i me' luf üzre mikdan vezn ü �/�)) · '(.6.iJ.;JjlJI"r • � 0'.1 � ayar ve tahmin-i sahih ile tahmin olındukda kamil bir � ��  ·� �� '.J?�ı..ı;.,f-� ;)/ -ı-t.11rJ�,-
masura su cari olduğı mu'ayene vü müş�hede ol ınup ' ,�Jv� '';]j .115/.).I;(Jjırr_· : 
ma-i mezbur ol mevzi 'a  karib merhum Ihrahim Paşa � ,y� /9 V>! }J)f2.J6_ ,. Ç/.1))/J 
suyı y�lına izn-i müte�el

.
li. i l� i lhak u idra: ol ınup �

.
ir • .'1)-'�� • • •• ''-:!!J1 �]tAJ6;�-j 

çuvalduzı hakk-ı m ec ra vırıldukden sonra baki kalan uç \ \  .. _!/ · . /.1 ./ �"' 0;) J(; . 
çuvalduz suyı murad eyledüği mahallden ifraz ve �J _�J,j . ·.: !!�.J 
di ledüğı yirde icra itmek üzre sene isna ve mie ve elf V .  �.J/�Pu 1{; Safer'inün dokuzuncı güni tarihiyle müverrah canib-i • . .  
şer'den hüccet-i şer' iyye viri lmekle mucebince ni şan-ı 
hümayun viri lmişdür. 

[Fl] evai l-i Za sene 1 1 02[27 Temmuz- 5 Ağustos 1 69 1 ]  

115811 Ayvad deresinde Ortalıavuz suyoluna mül/ıak, 
Ali 'nin katma suyunun ölümüyle mirasçı/ara intikali, 
Vezir Hasan Paşa'ya satılmasına, Vezir Hasan Paşa 
tarafından da ev ile birlikte Mustafa 'ya satılmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur k i :  
İstanbul'da Tavşantaşı kurbında Serrac İshak mahallesi 
sakinlerinden rafi' Mustafa ordu-yı hümayunuma gelüp 
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ınahmiyye-i ınezburede Kapuağası mahallesinde sakin 
iken bundan akdem aşcıbaşı olan All bin Abdulınen
nan'un ınecrasıyla ile' I-vefat mülki olup Ayvatlı deresi 
d imekle ına'ruf vadide hafr ol ınup abar-ı ınü
te 'addideden yenbu' u huruc idüp Ortahavz'un suyolına 
i lhak olman iki masura suyınun buçuk masurası hakk-ı 
ınecra virilüp ve bir buçuk masura su ınecrasıyla 
mezbur All'nün fevtinden sonra yedinde olan hüccet-i 
şer' iyye mucebince Emetullah Hatun'a bi tarlki ' l-ınü
nasaha irsen intikal idüp ınezbure Emetullah Hatun dahi 
zikr olman suyı ınecrasıyla cezlre-i Sakız muhafaza
sında olan düstur-ı mükerrem müşlr-i müfahhaın n iza
mü ' l-alem vezlrüm Hasan Paşa edama' l lahu te'ala 
iclalehuya altı yüz guruşa bey' u teslim itdükden sonra 
ınüşarun i leyh dahi mal ikane mutasarrıf ve menzil ine 
İcra ve tasarruf idüp ba'dehu ınenzil-i ınezburı ve 
marrü 'z-zikr suyı mecrasıyla hüccet-i şer' iyye milce
bince altı bin esedl guruşa mezkur Mustafa'ya bey' u 
teslim ve kabz-ı semen idüp zikr olman su mecras ıyla 
mülk-i ınüşterası alınışiken suyın maliki yokdur diyü 
mecra-yı kadimden İcradan mani '  olmalarıyla zikr 
olman su mezkur Mustafa'nun mülk-i ınüşterası oldu
ğına Suyolcılar kethudası Hacı Mehmed ve Sultan 
Ahmed Han bölükbaşısı Suyolcı Hacı Yusuf ve İbrahim 
ve Mehıned nam kirnesneler şehiidet itmeleriyle husus-ı 
mezburı istimii'a me'mur olup müfettiş-i evkaf olan 
mevlana Lütfuilah zlde fazluhu tarafından sene tis'a ve 
tis'ln ve elf Zi ' l-ka'de'sinün altıncı güninden ba'd
e ' l-hükm hüccet-i şer' iyye viri lmekle mucebince nişan-ı 
hümayun virilmişdür. 

[FI] evail-i Za sene 1 099 [28 Ağustos-6 Eylül 1 688] 

115812 Has/ar, Devecioğlu bostanı 'nda Çiftehavuz 
semtinde Su nazırı İbrahim 'in katma suyunun sabık 
Tersane emini Mustafa 'ya satılarak evine bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümiiyun oldur ki : 
Siibıka Tersiine-i amire emini olan rafı ' Mustafa zlde 
mecduhfı gelüp Havass-ı al iyye kazası'na tabi '  Çifte
havz yolında Karakemer ile Çorbacı kemeri beyninde 
vaki ' Küçükkemer kurbında İbrahim Hanzade suyı 
mukabelesinde Devecioğlı bostanı başında kirnesnenUn 
mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde hala Su nazırı 
İbrahim zlde kadruhu malıyla abar-ı müteferrika itdürüp 
tahte ' l-arzdan lağınlar ile cem' u tahsil eyledüği 
miyiihun bir buçuk masura suyını ifraz ve ınecra vü 
kanaviltına i 'tibar i le üç yüz guruşa muma i leyhe bey' u 
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teslim ve kabz-ı semen idüp ba'de' l-iştidi zikr olman 
suyın üzerine vanlup milnun erbabı beyninde mu'tiid 
olan tarz-ı ma'ruf üzre vezn ü ayar olmmak içün kı bel-i 
şer'den mevlana Arif Mehmed ve Nazır-ı merküm 
İbrahim ve hiissa ralı-ı abilerden Ketbuda Hacı Mehmed 
ve Kemer serbölüği Ömer ve Sultan Biiyezid serbölüği 
Abdurrahman ve Kiitib Abdullah ve balık huddamı Hacı 
Hüseyin vesiiir müslimin ile akd-i meclis olındukdan 
sonra muviicehelerinde ba'de' l-vezn ve' l-ayiir ifriiz ve 
ol mevzi'a karib Küçükkemer Çiftehavz semtinde olan 
başına izn-i mütevelli ile i lhiik ve idrilc ve kanun üzre 
bir çuvalduzı hakk-ı mecdi alıkonılup baki bir masura 
bir çuvalduz suyı mahmiyye-i mezbureye geldükde 
diledüği malıal lden ifriiz ve mahal l-i mezkurede viiki' 
menzilinde icrii olmmak üzre sene mie ve elf Zi' l-ka'de
tü'ş-şerifesi'nün on altıncı güni tarihiyle Haslar kadisı 
mevlana Ahmed zidet feziiiluhu tarafından hüccet v iril
mekle mucebince nişiin-ı hümiiyun virilmişdür. 

Fi 7 M sene [ 1 ] 1 0 1  [2 1 Ekim 1 689] 

115911 Has/ar, Akgül'de Sultan Süleyman Han 'm 
Paşa deresi suyuna mü/hak Şatır Hasan 'ın katma 
suyundan bir kısmının vakf ettiği çeşmeye, bir 
kısmının da katip Mustafa'ya hibe olunarak istediği 
yere bag/anmasına dair berat kaydı. 

Nişiin-ı hümiiyun oldur ki: 
İstanbul'da merhum ve mağfurun leh Sultan Süleyman 
cami' i kurbında Molla Gürani mahallesinde müsaferet 
tarikıyla sakin olan rafi' Şatır Hasan dame mecduhu 
Südde-i sa'iidet'üme gelüp Haslar kazası'na tabi' Ke
merler dimekle ma'ruf malıall kurbında Akgöl dimekle 
meşhur gölün kemeri olup Paşa deresi nam mahallde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi 'de sahib-i arz 
ma'rifetiyle kendü miilıyla hafr itdürdüği abar-ı 
müteferrikadan nübu' iden ma-i azbi vezn içün kıbel-i 
şer'den ta'yin olman mevlana Mehmed zide fazluhu ile 
Hassa su nazırı olan Receb zide kadruhu ve Suyolcılar 
kethudası Hüseyin ve Sultan Ahmed tiibe serahu 
suyolcıları serbölüği üstiid el-Hiicc Yusuf ve Sultan 
Süleyman tiibe serahu serbö!Uği üstiid Mehmed ve 
Kemerler'e mahsus Serbölük ei-Hiicc İsmii'il ve rah-ı 
abilerden üstad Mustafa ve üstad Hüseyin ve Kiitib 
el-Hacc Abdullah ile ma-i mezburun üzerine vanlup 
erbabı beyninde mu' ayyen olan tarz-ı ma' ruf ve semt-i 
me' luf üzre mikdan vezn ü ayar ve tahmin-i sahiha ile 
tahmin olındukda kamil sekiz masura ma-i cari olduğı 
mu'ayene vü müşahede olınup ma-i mezbur ol mevzi 'a  
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karib malıallden merhum Sultan Süleyman Han tabe 
seralıunun Paşa deresi suyına izn-i mütevelli i le i lhak u 
idrac olınup üç masurası hakk-ı mecra viri ldükden sonra 
baki beş masuradan mahmiyye-i mezbure h ısnı ebva
bından Eyyub-i Ensari kapusı dahilinde Mustafa Paşa-yı 
Atik mahallesinde hasbeten l i ' l lah i ' I-Meliki ' s-Samed ve 
li ruhi Resul i ' l-emced ve amme-i müslimin içün kendü. 
malıyla mücededen bina vü vakf eyledüği çeşmeye bir 
buçuk masurasın ifraz ve çeşme-i mezkurenün vakfına 
mütevel ll nasb ü ta'yln eyledüği Katib Mustafa zlde 
kadruhuya çeşme-i mezbura vakf eyledüği ma-i mezkurı 
İcra itmek üzre izn virüp ve beş selımden buçuk selım su 
dahi mütevelli-i muma i leyh katib Mustafa'ya hibe-i 
sahlha ile hibe vü temllk idüp ol dahi hibe kabul itmeğle 
muma ileyhün mülki olup ve zikri mürur iden beş 
masura sudan üç masurası dahi muma ileyh Şatır Hasan 
zlde mecduhu murad eyledüği mahalle isat eylemek 
üzre sene isna ve mie ve elf Receb'inün yedinci güni 
tarihiyle müverrah Haslar kazası naibi mevlana Yusuf 
zide ilmuhu tarafından h üceet-i şer' iyye virilmekle 
mucebince nişan-ı hümayfin virilmişdür. 

[Fi] evahir-i B sene [ 1 ] 1 02 [20-29 Nisan 1 69 1 ]  

116011 Topkapı Nasuh Paşa deresinde Sultan Süley
man suyoluna mülhak Mimarbaşı Hüseyin 'in mülk 
suyunun Yedekci Mehmet'e satılarak istediği yere 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki: 
İstanbul hısnı ebvabından Topkapusı dahi linde Simkeş 
mahallesi sakinlerinden olup rikab-ı hümayun yedekci
lerinden rafi ' Mehmed bin Oruç gelüp Havass-ı aliyye 
kazası'na tabi '  Uzuncaova başında Nasuh Paşa deresi 
dimekle ma'rfif mevzi 'de kimesnenün mülkine ittisal
den ari mevzi '-i halide bi ' l-fi ' l  mi'marbaşı olan 
Hüseyin bundan akdem malı ile mülki olmak üzre hafr 
itdürdiği abar-ı müteferrika ve tahte' l-arzdan sekiz aded 
lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği suyın 
taraf-ı şer'den irsal a lınan mevlana Salih ve Hassa 
suyolı nazırı Receb ve ralı-ı abiler serbölükleri vesair 
bigaraz müslimanlar ile üzerine vanlup keşf ü müşa
hede ve tahmin-i sahlh ile tahmin ve vezn ü ayar olman 
bir masura ve bir çuvalduz mülk ma-i carisin ber 
muceb-i hüccet-i şer' iyye mecra vü kanavat ve binalar 
lağmlarına tebe' iyyetle mezbur Mehmed'e beş yüz 
guruşa bey' u temllk ve mezbur dahi iştira vü temellük 
idüp zikr-i atı bir masura ve bir çuvalduz suda alakası 
kalmayup ve ma-i mezbur ke' l-evvel mevzi '-i mezku-
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reye karlb müteveffa Nasuh Paşa suyı yolına andan 
merhum ve mağfurun leh Sultan Süleyman Han cami ' - i  
şerlfı suyı yolına izn-i mütevelll i le i lhak ve kanun üzre 
hakk-ı mecrası alıkonılup bakisin mezbur Mehmed 
murad eyledüği malıallden ifraz ve dilediği mevzi 'a  İcra 
eyleye diyü vaki '  hali mevlana-yı mezbur mahallinde 
ketb ü tahrlr ve sene isna ve mie ve elf tarihiyle 
müverrah Haslar kazası naibi mevlana Yusuf zlde 
i lmuhu tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebin
ce nişan-ı hümayün virilmişdür. 

[FI] evasıt-ı L sene ı ı 02 [8- ı 7 Temmuz 1 69 1 ]  

116012 Has/ar, Ayvadlı 'da Sultan Süleyman suyoluna 
mü/hak Abdullah bin Recep 'in katma suyunun, me cra 
hakkı alındıkdan sonra geriye kalan suyun miktarına 
dair berat kaydı. 

Nişan- ı hümayun oldur ki :  
İstanbul'da Sultan Ahmed Han cami'-i şer!fı semtinde 
Kapuağası Mahmud Ağa mahallesinde sakin sabıka 
şıkk-ı evvel defterdan olup hala Edirne'de rikab-ı 
hümayunumda defterdar kaimmakamı olan raft ' All 
dame ulüvvuhu gelüp taraf-ı şer'den irsal olman 
mevlana Mustafa ve ol dahi(?) hala Su nazırı olan 
Receb ve Suyolcılar kethudası Hüseyin ve Saray-ı cedld 
suyolcısı Bayram ve Kemerler suyolcıları serbölüği 
Hacı İsma' ll ve Halkalı suyolcıları serbölüği Hacı 
Hüseyin nam kirnesneler ile Havass-ı aliyye kazası'na 
tabi '  Ayvadlu nam karye kurbında zikr-i ati suyın 
mesleği olan mahalle varup zir-i vesikada muhar
rerü' l-esaml olan müslimanlar huzurında vekaleti sabit 
olan Abdullah bin Receb nam kimesı:ıe meclis-i 
mezburda merhum ve mağffırun leh Sultan Süleyman 
Han mütevel lisi hazır olduğı halde bir kimesnenün 
mülkine ittisalden ari işbu arz-ı beyaz ve mevzi '-i halide 
izn-i sahib-i arz i le mukaddema ve hala abar-ı 
müteferrika hafr ü ihya ve cabe-cii hacalar bina itmeğle 
rhiyah-ı latife tahsil ve peyda olınup her veeh-i 
muharrer tahsil eyledükleri miyahı bir yire cem' idüp ve 
tahte' l -arz karizler [ve] lağmlar ile merhum-ı müşarun 
i leyh evkafı mütevel llsinden me'zun oldukları halde 
merhum-ı müşarun i leyh Sultan Süleyman Han suyına 
zamm ü i lhak ve muriid eyledükleri mahalle icra vü 
i lsak matlubları olmağın hala miyah-ı mezkurenün 
mecmu'ı vezn ve her de'b-i kadim vakfına ve canib-i 
vakfıçün hakk-ı mecrası ifraz olındukdan sonra müşarun 
i leyh içün ne mikdar baki kaldı diyü mu'ayyen olsun 
didükde nazır-ı muma i leyh ve a'van-ı mezkuresi 
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miyah-ı meşruhayı mu'ayyen ve mahsus mi 'yar i le ayar ,:;,· . u vezn eyledüklerinde sabıka tahsil olınan dört masura 
1 ve lahikan peyda olınan yedi masura ki cem'an miyah-ı 

mezkure on bir masura su olduğı mu'ayyen ve mukarrer 
ve ber de'b-i kadim üzre canib-i vakf içün hakk-ı 
mecrası i ' ta olman üç masura su ifraz olındukdan sonra 
müşarun ileyhün mülk-i sahih ve hakk-ı saribieri olmak 
üzre sekiz masura suları baki kalduğı mübeyyen ve 
azher oldukdan sonra vaki ' hali muma i leyh mahall inde 
ketb ü tahrlr ve sene isna ve mie ve elf Şevval'inün 
yedinci güninden tarihiyle müverrah Haslar kazası naibi 
mevlana Yusuf zide ilmuhU tarafından hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince nişan-ı hümayun virilmişdür. 

[Fi] evasıt-ı L sene l l  02 [8- 1 7  Temmuz 1 69 1 ]  

116111 Terkos Uzuncaova 'da Kantari Ahmed ile Pa
zarbaşı Abdurrahman 'ın suyoluna ve oradan da 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Nevruze Hatun 'un 
katma suyundan Hobyar mahallesindeki bahçesine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da A vretbazarı kurbın da Hobyar 
mahallesinde mülk bağiarına mutasarrıfe olan Rei
sü' l-küttab Ebubekir Efendi'nün halllesi rafı 'a Nevrfıze 
Hatfın Haslar kazası muzafatından Terkos nahiyesine 
tabi' Kadi Ya'küblı nam karye sınurında Uzuncaova 
başında mevzi '-i halide abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil idüp 
ma'rifet-i şer'-i şerif ve hassa mi'mar Su nazırı vesair 
ehl-i vuküf ile vezn ü ayar ve tahmin ol ınup hasıl ve 
mevcfıd iki masura ve bir çuvaldfız suyı ol mevzi 'a 
karlb müteveffa Kantari Ahmed i le Bazarbaşı 
Abdurrahman'un müşterek suyı yolına andan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Ma'zfıl kemeri suyına 
andan Sultan Ahmed Han kubbesinden ifraz ve 
Yürekli(?) suyına izn-i mütevelliyle ilhak ve idrac ve 
mu'tad üzre bir çuvaldfızı hakk-ı mecra virilüp baki iki 
masura suyı murad eyledüği malıallden ifraz ve bağçe-i 
mezbfıra icra eylemek üzre sene selase ve mie ve elf 
Saferü' 1-hayrun on beşinci gün i tarihiyle müverrah 
Haslar kad!sı mevlana Yusuf Efendi'nün imzasıyla 
mümza virilen hüccet-i · şer' iyye mucebince nişan 
virildiği mahall ine kayd ol ındı. 
[F!]evahir-i Ra sene minhu [ l l 02] [23 Aralık- I Ocak 
1 69 1 ]  
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116211 Üsküdar'da Va/ide Sultan 'ın inşa ettiği cami 
yakınındaki su masiağına mü/hak sudan Behram 
Kethüda sarayına su bağlanması için hüc.cet verildi
ğine dair kayıt. 

N işan oldur ki :  
Medine-i Üsküdar'da vaki '  Behram kethuda sarayı 
dimekle ma'rüf saray[a] icareteyn-i ma' lı1meteyn i le 
mutasarrıf olan rati'a  Fatıma Hatün gelüp merhfıme 
cedide Valide Sultan medine-i mezbı1rede bina eyledüği 
cami ' -i şerif ve şiidurvan ve harnınarn ve çeşmelerine 
kendü malıyla getürdüp her birine ta'yin eyledüği 
sulardan cami ' -i mezbür kurbında bina olman su 
maslağından bir buçuk masura suyı ifraz ve mezkı1r 
Behram müşarun ileyhanun kethudat ığı h ıdroetinde 
olmağla zikr o lınan sarayına ta'yin ü tahsis ve ell i  
seneden berü ber müceb-i şart-ı mezkür saray-ı mezbı1ra 
cereyan idüp mutasarrıfı olduğı canib-i şer'den virilen 
hüccet-i şer' iyye mı1cebince yazılmışdur. 

[Fi] evahir-i Ra sene [ 1 ] 1 03 [ 1 2  Aralık-2 1 Ocak 1 692] 

116212 Has/ar, Devecioğlu bostanında Kene(?) su
yuna mü/hak Su nazırı İbrahim'in katma suyunun 
Tersane emini Mustafa'ya satılarak evine bağlanması 
için hüccet verildiğine dair kayıt. 

Nişan oldur ki :  
İstanbul'da Küçük Ayasofya dimekle ma'rı1f Hüseyin 
Ağa mahallesinde sakin sabıka Tersane emini Mustafa 
zide mecduhü gelüp mahmiyye-i mezbı1rede Hiissa su 
nazırı olan İbrahim Havass-ı aliyye kazası'nda Çiftehavz 
kurbında Karakemer i le Çorbacı kemeri beyninde 
Küçükkemer kurbında İbrahim Hanzade suyı mukabele
sinde Devecioğlı bostiinı başında kimesnenün mülkine 
ittisali olmıyan mevzi'- i  halide malıyla mülki olmak 
üzre hafr itdürdiği abar-ı müteferrikada tahte' l-arzdan 
lağmlar ve kanaviit i le cem' u tahsil eyledüği mii-i 
ciirinün b in yüz senesi Zi' l-kiidesinün on altıncı güni 
ma'rifet- i  şer' ve ehl-i vuküf ile üzerine vanlup vezn ü 
ayar ve b ir buçuk masura suyı ifriiz ve mecrii ve semen-i 
ma' lı1ma bey' ve Kene(?) suyına izn-i mütevelliyle 
i lhiik ve hakk-ı mecriisı alıkanılup bakisi menzilinde 
icrii olmmak üzre hüccet-i şer' iyye olınup ve yine 
mahall-i mezbürda miilıyla hafr itdürdiği yedi aded boş 
baca ta'bir olınan lağm derı1nı b ina zirii' ıyla tı1len iki 
yüz otuz zira' ve her iki buçuk zira' ı b i  hisab-ı kulaç bir 
kulaç ta'bir olınmağla cem'an doksan iki kulaç lağm 
olup biilada zikr olman lağmın mukaddemii bey' o lınan 

99 



1 00 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

ma-i cariden baki bir çuvalduz suyı ve boş hacalar ve 
lağm-ı mezburun cümlesini mezbur İbrahim yüz guruşa 
bey' ve muma ileyh dahi iştira vü temellük ve kabul ve 
menzilinde icra olmmak üzre sene selase ve mie ve elf 
Receb'inün yiğirmi yedinci güni virilen hüccet-i 
şer' iyye mucebince yazılmışdur. 

[Fi] evail-i Ş sene [ 1 ] 1 03 [ 1 8-27 Nisan 1 692] 

116213 İstanbul Fethiye deresinde Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Süleymanzade katma suyuna ve bu 
suyolundan istediği yere su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki: 
Başdefterdar Hasan dame ulüvvuhunun mektubcı lığı 
hıdmetinde olan Süleymanzade rafi ' Mustafa mahmiy
ye-i Kostantıniyye mahallatından Kırkçeşme kurbında 
Firuz Ağa mahallesinde vaki' mülk menzilinün ma-i 
cari ihtiyacı olmağla Haslar kazası'na tabi '  Evaspa nam 
karye sınurı dahilinde tarafeyni miri lağmlar ve tara
feyni Mehmed Paşa lağmlarıyla mahdud Fethiyye deresi 
dimekle ma'rCıf kimesnenün mülkine ittisalderi ari 
mevzi'-i halide hafr itdürüp bulduğı su ma'rifet-i şer' ve 
manun erbabı ile mahallinde keşf ve tahmin ve iki 
buçuk masura suyı Sultan Süleyman Han suyolına izn-i 
mütevelllyle ilhak ve kanun üzre buçuk masurası ha�-ı 
mecra alıkonılup baki iki masura suyı murad eyledüği 
malıallden ifraz ve menzil-i mezbı1ra icra itdürmek üzre 
virilen hüccet-i şer' iyye mucebince bin doksan üç 
serıesi Zi' l-hicce'sinün evabiri tarihiyle nişan-ı hümayı1n 
virilüp lakin mahalline kayd olınmamağla heratı ınılee
bince kayd olındı. 

[Fi]selh-i S sene [ 1 ] 1 05 [ 1  Kasım1 693] 

116311 Tophane 'de vefat eden Derviş Paşa 'nın vakıf 
menzilinin tamiri için Alayköşkü 'ndeki çeşmeden 
Hassa su nazırı silahşörlerinden Süleyman 'a su satıl
ması için hüccet verilmesine dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Müteveffa Derviş Paşa'nun süknası eviadına meşruta 
vakfı olan İstanbul'da Saray-ı cedid kurbında Tophane 
mahallesinde vaki' menzilinün haraba müşrif olan 
mevazi ' i  ta'mire muhtac ve vakfdan müsa'ade olma
mağla eviad-ı vakıfdan meşrutiyyet üzre mutasarrıfe 
mütevelllyesi olan Sayime Harun'un vakfiyye-i ma'mu-
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lun bihiisında mukayyed menzil-i mezbfırun hatt-ı 
hümiiyfın ile Saray-ı amireye karlb Alayköşki kurbında 
viiki' çeşmeden müfrez kanaviit ile kadiıni cereyiin iden 
dört masura sudan bir masurasınun hakk-ı şürb ve 
mübiiya'ada(?) menzil-i mezbfırı ta'mlr ü termlm içün 
izn-i şer'le ve Su nazırı ma'rifetiyle yüz seksen guruş 
mu'accele ve senede otuz akçe müeccele ile hiissa 
silahşörlerden Süleyman zlde mecduhfi içün tarafından 
vekili İbrahim istlciir ve meblağ-ı mezbfırı ahz ü kabz 
eyledüği sene haruse ve mie ve elf şehr-i Re
bi'u ' l-evvel'inün yiğirminci güni tarihiyle Müfettiş-i 
evkaf mevlana Mehmed Efendi tarafından virilen 
hüccet-i şer' iyye mfıcebince yazılmışdur. 

[FI] eviiil-i Ca sene [ 1 ] 1 05 [29 Aralık-70cak 1 694] 

1/63/2 Haslar'da Sultan Süleyman suyoluna müllıak, 
Va/ide Sultaq ketlıüdası Mustafa'nın ve Esmalıan Ha
nım'ın maliki olduğu suyun bir miktarının, müteveffa 
Gazne/i Malımut Efendi 'nin malından Muallimlıane 
çeşmesi yakınında inşa olunan çeşmeye bağlanmak 
üzere satıldığına dair berat kaydı. 

Nişiin oldur ki: 
Haslar kazası'na tabi' Orta Belgrad ve Biiğçe Belgrad 
nam karyeter beyninde Çiişnlglr kemeri yanında 
Mustafa Ağa kemeri dimekle ma'rfıf kemer kurbında 
viiki' abiir-ı müteferrikadan müctemi' olup ol meviizi' 
kurbında Sultan Süleyman Han merhfımun İstanbul'da 
icrii itdürdiği suyolına izn-i mütevelll ile ilhiik ve hakk-ı 
mecriisı alıkonı ldukdan sonra baki kalan on bir masura 
suyın beş buçuk masurası Viiiide Sultan kethudası 
Mustafa Efendi'nün ve beş buçuk masurası Esmahiin 
Hanım'un ber ınıleeb-i h üceet-i şer' i yy e mecrii vü 
kanaviitma tebe' iyyet i le mülki olup Unkapanı dahilinde 
Süğlün Vasili(?) sarayı dimekle ma'rfıf menziline cari 
olan suyın bir masurası vekil-i şer'isi e l-Hiicc All ifriiz 
idüp müteveffa Gaznevi Mahmud Efendi'nün sülüs 
malından hasbeten l i ' l liihi te'iilii bina olınan Mu'al
limhiine musluğı ve kurbında viiki' çeşmede icrii 
olmmak içün vasiyy-i muhtiirı el-Hiicc Mustafa nam 
kirnesneye üç yüz guruşa bey' u temllk ve serneoini 
vekiileten ahz ü kabz eyledüği sene haruse ve mie ve elf 
Cumiide' l-evvel'inün onüçüncü güni tarihiyle Haslar 
kadisı nilibi mevlana Mehmed zide ilmuhfı tarafından 
virilen hüccet-i şer' iyye mfıcebince yazılmışdur. 

Fl eviibir-i Ca sene [ 1 ] 1 05 [ 1 8-27 Ocak 1 694] 

1 0 1  
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116411 Has/ar, Çiftehavuz suyoluna mü/hak Hassa 
mimarbaşı İsmail'in katma suyuna ve bu suyolundan 
Unkapanı 'ndaki evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Hassa mi 'marbaşı İsma' i l  zide mecduhCınun Haslar 
kazası'na tabi' Orta Belgrad nam karye i le merhum 
Sultan Süleyman Han tabe seralıunun bina eyledüği 
Çiftehavz beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '- i  hallde bundan akdem hafr itdürdiği abar-ı 
müteferrikadan cem' u tahsil eyledüği manun kıbel-i 
şer'den mevlana Mustafa ve Hassa su nazırı Mehmed ve 
Rah-ı abiler kethudası ei-Hacc Mustafa ve serbö
lüklerden dahi Hasan ve Mehmed vesair ehl-i vuküf 
rah-ı abiler i le doksan iki senesi Zi ' l-hicce'sinün üçünci 
günine mütesadif Kanun-ı evvel'ün dördünci güni 
üzerine vanlup vezn ü ayar ve tahmin-i sahih i le tahmin 
ve keşf ü mu'ayene ol ındukda kamil sekiz masura su 
mevcfıd olup lakin mah-ı temmuz ve mah-ı ağustosda 
sulara noksan geldükde ma-i mezkfıre' iki masura 
noksan olup ber veeh-i tahmin kamil  baki altı masura su 
cari olur diyü ihrac ve ittifak eyledüklerinden sonra 
mevazi'-i mezbure kurbında mezkfır Çiftehavz suyı 
yolına izn-i mütevelli ile idrac ü i lhak olınup kanun üzre 
sülüsi hakk-ı mecra alıkanılup sülüsanı mahmiyye-i 
İstanbul hısnı ebvabından Unkapanı dahilinde vaki ' 
mülk menziline icra eylemek üzre sene isna ve tis'in ve 
elf Zi ' l-hicce'sinün üçünci güni tarihiyle Haslar kadisı 
naibi mevlana Mehmed tarafından virilen hüccet-i 
şer' iyye mfıcebince berat-ı alişan virilmekle kayd 
o lındı. 

Fi evahir-i C sene [ 1 ] 1 05 [ 1 7-26 Şubat 1 694] 

116412 Has/ar, Devecioğlu bostanında İbrahim Han
zade suyoluna mü/hak Mimarbaşı Hüseyin 'in katma 
suyundan bir miktarının Ebubekir'e satılarak istediği 
yere bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Haslar kazası'na tabi' Çiftehavz mevzi' ine karib Deve
ciağlı bostanı kurbında mevzi '- i  halide Hassa ınİ ' ınar
başı Hüseyin'ün hafr-ı abar i le cem' u tahsil idüp 
tahte' l-arzdan kargir lağmlar ile müteveffa İbrahim 
Hanzade suyına i lhak eyledüği sekiz çuvaldfız mülk 
suyınun abar-ı ma' lfımesini ve menba' ı olan bostan-ı 
mezkfır kurbında vaki '  mevazi '- i  ma' lfımede intihası 
olan mezkur İbrahim Hanzade suyına gelince mec-
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rasında vaki' olup kendi mülki olan kanavat ve ebniye-i 
ma' lfimesinden sekiz selımden beş sehm hisse-i 
şayi 'asını rafı' Ebubekir zide kadruhfiya üç yüz esedi 
guruşa bey' ve kabz-ı semen idüp zikr olman sekiz 
çuvaldfiz suyınun beş çuvaldfiz suyı ve [bir] çuvaldfizı 
de'b-i kadim üzre hakk-ı mecra olup ma'ada dört 
çuvaldfizı murad eyledüği mahalle isa) eylemek üzre 
mecra-yı mezkfirdan icraya izn virüp taraf-ı şer'den 
virilen hüccet-i şer' iyye mficebince rikab-ı hümayfindan 
nişan-ı hümayfin virildiği işbu mahalle kayd ol ındı. 

[Fi] evail-i Ca [ 1 ] 1 05 [29 Aralık-7 Ocak 1 694] 
Fi 1 8  Ş sene [ 1 ] 1 05 [ 1 7  Nisan 1 694] 
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Astane-i sa'adet'ümde b i ' l-fı' l  hassa Bostancıbaşı olan " • 
rafı' Ali Ağa dame mecduhfi gelüp Havass-ı aliyye 
kazası'na tabi '  Orta Belgrad ve Bağçe Belgrad nam 
karye1er beyninde Çaşnigir nam-ı diğer Mustafa Ağa 
kemeri dimekle ma'rfif kemer kurbında vaki' olup 
mahmiyye-i İstanbul'da Defterdar Hasan Efendi çeşme
sine karib el-Hacc Küçük mahallesinde sakine Esmahan 
Hanım ibnet-i Mustafa'nun yine mahmiyye-i mezbfire 
hısnı ebvabından Unkapanı dahilinde viiki ' Süğlün 
Vasili(?) sarayı dimekle ma'rfif mülk menzilinde cari 
olup mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülki olan 
Mirahfir-ı evvel Mustafa Ağa ve Sultan kethudası 
Hüseyin Ağa suyı dimekle ma'ruf mevzi'den nübı1' iden 
suyı muma Heyhimanun yiğirmi üç senesi Cema
ziye' l-ahiresi evahirinde 1ağmlar ve hacalar hafr itdürüp 
tahsil ve tarih-i mezbfirede keşf ve vezn ü ayar 
olındukda kamil iki lüle su cari olup ba'de' l-müşahede 
merhum Sultan Süleyman Han suyına izn-i mütevelli ile 
i lhak ve kanun-ı kadim üzre sülüsi hakk-ı mecra 
alıkonılup baki kalan suyın nısfına minval-i meşrfih üzre 
kıbel-i şer'den mevlana Ahmed ve Hassa su nazırı 
Mehmed zide kadruhı1 ile sairleri zikr olınan suyın 
üzerine vanlup müşahede ve mu'ayeneden sonra ma-i 
mezkfirın müs1imin huzurında bir masurasın ınılma 
ileyh Ali Ağa dame mecduhfiya diledüği yirde icra 
eylemek vechiy1e üç yüz guruşa bey' u temlik ve 
meblağ-ı merkümı mezbfire Esmahiin Hanım ahz ü kabz 
eylerlükden sonra ınılma i leyh Ali Ağa ma-i mezkfirı 
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İstanbul'da Hobyar mahallesinde vaki' kendü menziline 
İcra eylemek üzre sene sitte ve mie ve elf Re
bl' u' 1-ahiri'nün birinci gün i tarihiyle müverrah virilen 
hüccet-i şer' iyye mı1cebince herat-ı allşan virilmekle 

. kayd olındı . 
Fl evasıt-ı S sene [ 1 ] 1 06 [ 1 - 1 0  Ekim 1 694] 

116512 Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Başmi
ralıur Mustafa Ağa ve Hüseyin Ağa 'nın katma su
yundan, Hüseyin Ağa'ya ait olup Esmahan Hanım'a 
intikal eden suyun bir miktarının Dlirüssaade ağası 
katibi Ahmet'e satılarak evine bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

[Derkenar] 
Mfıma ileyh ei-Hacc Ahmed ibn-i Hüseyin Efen
di 'nün(?) rah-ı abileri ile bakıyye(?) bir masura ma-i 
lezlz-i mezbfırun nısfı Mehmed Emin Ağa'ya ve nısfı 
diğer Mehmed Emin Ağa'ya iştiraken geçmiş olup 
Halefoğl ı(?) mahallesinde menzil lerinde icra olınup 
hüccet kaydı ve ketb(?) defterlerinde mukayyeddür. 

Fi 25 M sene [ l l ]22 [26 Mart 1 7 1  O] 

Nişan oldur ki : 
Daru' s-sa'ade ağası katibi rafı ' ei-Hacc Ahmed bin 
Hüseyin zlde kadruhı1 gelüp Haslar kazası'na tabi '  Orta 
Belgrad ile Bağçe Belgrad beyninde Çaşnlglr kemeri 
nam-ı diğer Mustafa Ağa kemeri dimekle ma'rı1f 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i halide 

• . , mirahOr-ı kebir Mustafa Ağa ile Hüseyin Ağa kendü tıe().f�W./�AJ�)tJv/�vJ(,./ ı)nJ4J'� mallarıyla hafr ve tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat ile 
iihr't;,P�A.J.;d a;P.J,i/jl JiJ � · -� cem' u tahsil eylerlükleri iki lüle suyı mer?ı1m Sultan �ck{{jW)fi..l_ı· r .�.}e..: -·� (.�·r �tr; Süleyman Han suy� yolına izn-i mütevelli ı l� i lhak ve 

• • ı1. � '.J.VO: :.il ı _ ��'ft:Wd� mu'tad üzre sülüsı hakk-ı mecra ve bakisınün n ısfı ,;1, Pt/rh) t v:;{.J)�}hı, :,·�� t.-A · Mustafa'nun ve n ısf-ı aharı Hüseyin'ün mecra vü 
�) i . C. · · · . ı V kanavatma tebe' iyyet ile mülki oldukdan sonra mezbı1r 

� Hüseyin hayatında İstanbul hısnı ebvabından Unkapusı c_:_ dahilinde vaki' Süğlün Vasili(?) sarayı dimekle ma'rı1f 
saray-ı mezkfıra iki lüle sudan hissesi olan bir lüle suyı 
icra ve ba'dehfı zikri mürfır iden saray ve suya Şam 
valisi oldukdan sonra vefat iden Sarı Hüseyin Paşa'nun 
mülki olup ba'de vefatihi zikr olman suları şer'le 
hemşlresi Esmahan Hatfın'a intikal itmeğle mezbı1re 
Hatı1n ol sudan bir masura suyı ifraz ve üç yüz guruşa 
mfıma ileyhe bey' u temllk ve ınılma ileyh dahi iştira vü 
temellük ve meblağ-ı merkümı ahz ü kabz itmeğle 
mecra vü kanavat ü lağmlarına tebe' iyyet i le mülk-i 
müşterası olan bir masura suyı ınılma ileyh el-Hacc 
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Ahmed zide kadruhüya mahmiyye-i İstanbul'da Viiiide 
Sultan cami'- i  şerifi kurbında Çelebiağlı mahal lesinde 
viiki' menzilinde icra itmek üzre sene tis'a ve mie ve elf 
Zi' l-ka'de'sinün dokuzuncı güninde Haslar kazası nilibi 
mevlana Mehmed zide ilmuhfi tarafından hüccet-i 
şer' iyye ve mücebince nişiin-ı hümiiyfin viri lmekle işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi evail-i Z sene [ ı ]  ı 07 [2- ı ı Temmuz 1 696] 
Tarih-i kay d 6 Z sene [ ı ]  ı 07 [7 Temmuz ı 696] 

1/6611 Has/ar, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mustafa Ağa ve Hüseyin Ağa 'nın katma suyundan 
Hüseyin Ağa'ya ait olup Esmahan Hanım 'a intikal 
eden suyun bir kısmının Mehmet bin Derviş 'e satı
larak evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da Darbhane kurbında Mi'mar 
Kemal mahallesi sakinlerinden rafi ' Mehmed ibn-i 
Derviş zide mecduhfi gelüp Haslar kazası'na tabi' Orta 
Belgrad beyninde Çaşnigir kemeri nam-1 diğer Mustafa 
Ağa kemeri dimekle ma'rfif kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi'-i hali mirahür-ı kebir Mustafa Ağa 
ile Hüseyin Ağa dimekle ma'rfif kimesneler kendi 
mallarıyla hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve kanaviit ile 
cem' u tahsil eyledükleri iki lüle suyı merhum ve 
mağffirun leh Sultan Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü 
ve' l-gufranun suyı yolına izn-i mütevelll ile ilhak ve 
mu'tad-ı kadim üzre sülüsi hakk-ı mecra ve bakisi nısfı 
Mustafa'nun ve nısf-ı alıarı Hüseyin'ün mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile mülki oldukdan sonra mezbfir 
Hüseyin hayatında İstanbul hısnı ebvabından Unkapusı 
dahilinde vaki' mülki olan Süğlün Vasili(?) sarayı 
dimekle şehir saray-ı mezkfir iki lüleden16 sudan hissesi 
olan b ir lüle suyı icra ve ba'dehı1 zikri mürfir iden saray 
ve suya Şam valisi oldukdan sonra vefat iden Sarı 
Hüseyin Paşa malik olup ba'de vefatihi zikr olman su 
izn-i şer'le hemşiresi Esmahan Hanım'a intikal itmekle 
ol sudan nısf masura suyl ifraz ve yüz elli guruşa mfimii 
ileyh Mehmed zide mecduhüya bey' u temlik ve mfimii 
ileyh dahi iştira vü temellük ve semeni olan meblağ-ı 
mezbürı ahz ü kabz itmeğle mecra vü kanavat ü 
lağmlarına tebe' iyyet i le mülk-i müşterası olan nısf 
masura suyı menzilinün sarfında İcra itmek üzre sene 
seb'a ve mie elf Şevval'inün yiğirmi birinci güninde 
Haslar naibi Mehmed zide i lmuhı1 tarafından hüccet-i 

16 lüle 

1 05 
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şer' iyye virilmekle mı1cebince berat-ı şerif virilmeğin 
bu mahalle kayd olınmışdur. 

Fi evasıt-ı Za sene [ ı ] ı 07 [ 1 2-2 1 Haziran ı 696] 
Tarih-i kay d [Fi] 8 Z sene [ ı ]  ı 07 [9 Haziran I 696] 

116612 Has/ar, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
nazır İbrahim 'in katma suyunun kızı Fatma Hatun 'a 
intikaline ve Kilercihaşı Ali Ağa ya satılarak evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Rati '-i tevki' -i refi'u ' ş-şan-ı hakani sabıka iç kİlar
cibaşısı olan kıdvetü' l-havass ve' l-mukarrabin Ali Ağa 
zlde mecduhu gelüp mahmiyye-i İstanbul'da Rahi
fizade(?) odalarında sakine Fatıma Hatı1n'un baoası 
Nazır İbrahim Haslar kazası muzafatından Terkos 
nahiyesi a'malinden Kemerli Belgrad nam karye 
kurbında Donuz deresine mürur iden tarikun üst 
tarafından Yusuf Efendi suyı kurbında malıyla hafr ve 
lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil eyledüği on sekiz 
çuvaldlız suyı merhum Sultan Süleyman Han tabe 
serahu suyı yolına izn-i mütevelli ile i lhak ve mu'tad-ı 
kadim üzre üç çuvaldlızın hakk-ı mecra ve baki on beş 
çuvaldı1zına mülkiyyet üzre mutasarrıf iken fevt ve ol 
sudan üç çuvaldı1zı irs-i şer'le mezbı1re Fatıma Hatı1n'a 
intikal itmeğle mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile 
mülk-i mevrfısı oldukdan sonra zikri mürur iden üç 
çuvaldı1z suyında mecra vü kanavatıyla mezbı1re 
hatunun tarafından vekili el-Hacc Ahmed bin Abdullah 
yüz otuz guruşa ınılma i leyh Ali Ağa zide mecduhuya 
bey' u temlik ve semeni olan meblağ-ı merkümı vekili 
mezblır ahz ü kabz eylerlükden sonra mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile mülk-i müşterası olan üç 
çuvalduz suyı mı1ma i leyh Ali Ağa zide mecduhU 
Hazret-i Eba Eyyı1b-i Ensari mahallatından Selami 
Mehmed Beğ mahallesinde vaki' mutasarrıf olduğı 
menzilinde İcra eylemek üzre sene seb'a  ve mie ve elf 
Zi' l-ka'de'sinün yiğirmi ikinci güninde kıdvetü' l-u
lemai' l-muhakkıkin Haslar kazası naibi mevlana 
Mustafa zide i lmuhı1 tarafından hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mı1cebince berat virilüp bu mahalle kayd ü 
şerh olınmışdur. 
Tahriren fi evail-i Zi' l-hicce sene seb'a  ve mie ve elf 
[2- ı 1 Temmuz 1 696] 

Tarih-i kayd 26 Z sene [ 1 ] 1 07 [27 Temmuz 1 696] 
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116711 Haslar, Sultan Süleyman suyoluna mülhak 
Mustafa Ağa ve Hüseyin Ağa katma suyundan Hü
seyin Ağa'ya ait olup Esmahan Hanım'a intikal eden 
suyun Vezir Mustafa Ağa'nın kethüdası Mehmet'e 
satılarak evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Rafi 'u tevki ' i'ş-şan-ı hakani ve sakib-i beliğ-ı rnekre
ınet-unvan-ı tacdarl düstCır-ı mükerrem müşlr-i müfah
ham nizamü' l-alem Tameşvar muhafazasında Vezir 
Mustafa Paşa edama' llahu te 'ala iclalehunun menzili 
kethudası kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan Mehmed zide 
mecduhCı gelüp Haslar kazası'na tabi '  Orta Belgrad ile 
Bağçe Belgrad beyninde Çaşnlgir kemeri nam-ı diğer 
Mustafa Ağa dimekle ma'rilf kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi'- i hallde mlrahCır-ı keblr Mustafa 
Ağa ile Hüseyin Ağa dimekle ma'rCıf kirnesneler kendü 
mallarıyla hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat ile 
cem' u tahsil eyledükleri iki lüle suyı merhum ve 
mağfilrun leh Sultan Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü 
ve' l-gufranun suyı yolına izn-i mütevelli ile ilhak ve 
mu'tad-ı kadim üzre sülüsi hakk-ı mecra ve bakisinün 
nısfı Mustafa'nun ve nısf-ı aharı Hüseyin'ün mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile mülki oldukdan sonra mezbOr 
Hüseyin hayatında İstanbul hısnı ebvabından Unkapusı 
dahilinde vaki' mülki olan Süğlün Vasili(?) sarayı 
dimekle şehir saray-ı mezkı1r[a] iki lüle sudan hissesi 
olan bir lüle suyı İcra ve ba'dehCı zikri mürur iden saray 
ve suya Şam valisi oldukdan sonra vefat iden Sarı 
Hüseyin Paşa malik olup ba'de vefatihi zikr olman su 
irs-i şer' le hemşiresi Esmahan Hanım'a intikal itmeğle 
ol sudan bir masura suyını ifraz ve üç yüz guruşa vezlr-i 
müşarun i leyhün vekili Mehmed zlde mecduhı1ya bey' u 
temlik ve mCıma ileyh dahi vekaleten iştira ve temellük 
ve semeni olan meblağ-ı merkümı mezkı1re hanımun 
vekili ei-Hacc All ahz ü kabz itmeğle mecra vü kanavat 
ü lağmlarına tebe' iyyet i le mülk-i müşterası olan bir 
masura suyı medine-i Hazret-i Eba Eyyub-i Ensarl'de 
Cami'-i kebir mahallesinde vaki' yalı ta'blr ol ınur 
menzilinde icra eylemek üzre sene seb'a  ve mie ve elf 
Şevval'inün yiğirmi yedinci güninde kıdvetü' l-ule
mai ' l-muhakkıkin Haslar kazası naibi mevlana Mehmed 
b in Mustafa zide ilmuhı1 tarafından hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mı1cebince berat-ı şerif virilmek babında 
inayet reca eylemeğİn heratı tahrir ve bu mahalle kayd ü 
şerh olınmışdur. 
Tahriran fi evail-i Muharrem sene semane ve mie ve elf 

[3 I Temmuz-9 Ağustos 1 696] 
Tarih-i kayd 1 5  M sene [ 1 ]  1 08 [ 14  Ağustos 1 696] 

1 07 
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116712 Terkos Çiftehavuz yakınında Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Su nazırı İbrahim'in katma su
yunun Yave cizyedarı Hacı Mehmet'e satılarak Sarı 
Musa mahallesinde çıkarttığı suya katılmasına dair 
berat kaydı. 

Nişiin oldur ki: 
Riifı ' haliyil Yiive cizyediirı ei-Hiicc Mehmed zide 
mecduhu gelüp bi ' l-fı ' l  Su nazırı olan İbrahim Havass-ı 
ali yy e kazası'na tab i '  Terkos niihiyesinde Çiftehavz 
kurbında Kavak deresi ve tarik-ı amın i le Surniizen 
Mustafa Paşa suyı beyninde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari viidi-i halide miilıyla hafr eyledüği abiir-ı 
müteferrikalardan lağmlar ve kanaviit i le tahte' l-arzdan 
cem' u tahsil ve ol mevzi 'a  karib Kayış Mustafa Ağa 
suyı yolına andan Sultan Süleyman Han suyı yolına 
b i ' l-izn i ' l-mütevelli i lhiik ve kanun üzre hakk-ı 
mecriisını virdüği ma-i cariden bir masura suyı mecrii 
vü kanaviit-ı Sinan(?) ve B inalu(?) lağmlarına i 'tibiiren 
mülki o lmak üzre mumii i leyh İmam Mustafa vekiile
tiyle kırk sekiz bin akçeye bey' u temllk ve ol dahi iştirii 
vü temellük eyledükden sonra zikr olınan bir masura 
suyı riih-ı abiler beyninde tarz-ı ma'rfıf üzre vezn içün 
taraf-ı şer'den Arif Mehmed ve nazır-ı mezbur ve Hiissa 
suyolcılar kethudası el-Hiicc Mehmed ve Kemerler 
serbölüği üstiid Ömer ve riih-ı abiierden Abdurrahman 
ve Abdullah ve Mehmed ve diğer Mehmed ve Yusuf ve 
Hüseyin vesiiyir bigaraz müslimin i le üzerinde tahmin 
ve ifriiz ve kabz-ı semen eyledüğin ikriirdan sonra zikr 
olman su mahmiyye-i İstanbul'da Küçük Sarı Musa 
mahallesinde sakin siibıka defterdar vekil i  olup arpa 
emini iken fevt olan Koca Ali Efendi biiğçesinden 
mürür iden Kırkçeşme lağmından ifriiz ve miilıyla 
müceddeden hafr eyledüği b i ' r- i  mil'da İcra içün sene 
mie ve elf Receb'inün yedinci güninde Haslar nilibi 
mevlana Mustafa z'ide i lmuhı1 tarafından hüccet-i 
şer' iyye viri lmekle mı1cebince virilen beriit-ı iilişan işbu 
mahalle kayd ol ınmışdur 

Fl eviisıt-t R sene [ 1 ] 1 08 [7- 1 6  Kasım 1 696] 
Tarih-i kay d 24 R sene [ ı ]  ı 08 [20 Kasım 1 696] 

116811 Demirkapı 'da Sufi Mehmet Paşa vakfına ait 
olup yine Demirkapı 'da üç adet çeşmeye bağlı olan 
suyun ve suyoluiıun harap olduğuna; suyolunun tami
rine ve suyun Gümrük emini Mehmet'e kiraya 
verilerek A vratpazarı 'ndaki evine bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Nişiin oldur ki : 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Rafi' bi' l-fi ' l  gümrük emini Mehmed zlde mecduhı1 
gelüp mahmiyye-i İstanbul'da müteveffa Koca Hacı Sı1fı 
Mehmed Paşa'nun vakfı olup medine-i Hazret-i Eba 
Eyyı1b-i Ensarl haricinde hadaik-i hassaclan Davı1d Paşa 
bağçesi kurbında Sultan Ahmed Han kubbesi yanında 
Demürkapu nam mevzi 'de vaki' abar ve lağmlar ve dört 
aded yapulı hacalardan hasıl olan suyı Fazlı Paşa 
bağçesi ardında hafr itdürdüği lağmlar ve bacalara gelüp 
andan dahi hasıl olan su ile ba'de' l-cem' mahmiyye-i 
mezbı1rede Mevlevlhane Yenikapusı dahilinde üç aded 
çeşmelere cereyan iden suyın yolları mürur-ı eyyam ile 
bi ' l-küll iyye harab olup çeşmelere kat'a su cereyan 
itmeyüp ve lağmlara vakfdan müsa'ade olmaduğından 
zikr olman iki mevzi 'de hasıl olan suyın cümlesi zayi' 
olmağla zikri mürı1r iden Demürkapu'da olan hacalar ve 
lağmlar ve mahall-i mezbı1rdan nübı1' iden su i le icare-i 
mu'accele ve müeccele i le icar ve mu'accelesiyle Fazlı 
Paşa bağçesi ardında vaki' hacalardan cem' olan suyı ol 
çeşmelere icra içün kanavatı tathlr ü ta'mir olmmak 
vakfa enfa' olduğını nazır-ı vakf olup Anadalı kadl
askerliği payesiyle bi ' l -fi ' l  İstanbul kadi'sı olan mevlana 
Abdullah Efendi tarafından ba'de ' l-keşf zahir ve icare-i 
vakf-ı mezbı1run evladiyyet ve meşrı1tiyyet üzre müte
vellisi Abdul lah ve kaimmakamı Mustafa hüccet ile 
me'zı1n oldukdan sonra Demürkapu'da olan su tarz-ı 
ma'rı1f üzre vezn ol ındukda ancak iki masura ve nısf 
çuvaldı1z su mevcı1d bulınmağla mezkı1r abar ve lağmlar 
ve bacalara cılr'i olan suyı ile sılk-ı Sultani'de kiraren 
müzayede olındukda ınılma ileyhün üzerinde bin guruş 
icare-i mu'accele ve senede otuz akçe müeccele ile 
mezad ve ziyadesiyle talib-i ahar olmayup meblağ-ı 
mezbı1r zikr al ınan kanavatun ücretiyle idüği vuküf-ı 
tamını olan müsliminün ittifaklarıyla zahir olmağla 
ınılma ileyhün vekili Mehemmed meblağ-ı mezbı1r ve 
ist'icar ve mu'accele-i merküm mezkı1r hacalar ve su 
yol ların ta'mir ü tathlr içün mütevel ll-i mezkı1r bi't-tev
l iye vakfiçün kabz eylerlükden sonra mezkı1r suyı Sultan 
Mehmed Han'un bir mahallde suyına ilhak ve ifraz 
olman mahallden ilhak olmacak yire değin müşarun 
ileyhün icra-i ma' içün arsa-i vakfda döşedüği künkler 
kendü mülki olmak üzre izn virilüp zikr olman iki 
masura ve nısf çuvaldı1z suyın kanun üzre hakk-ı 
mecrasından ma'adasını ınılma ileyh mahmiyye-i 
mezbı1rede Avretbazarı'nda vaki ' menzilde müceddeden 
bina eyledüği çeşmelerine İcra içün sene semane ve mie 
ve elf Rebi'u' l-ahiri'nün dokuzıncı güninde Haslar naibi 
mevlana Mehmed zide ilmuhı1 tarafından hüccet-i 
şer' iyye virilüp mı1cebince herat-ı allşan virilmekle işbu 
mahalle kayd ol ınmışdur. 

1 09 
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Fi evasıt-ı R sene 1 1 08 [7- 1 6  Kasım 1 696] 
Tarih-i kayd 24 R sene 1 1 08 [20 Kasım 1 696] 

116812 Has/ar, Arnavutköyü yakınında Çiftekemer'de 
Kırkçeşme suyoluna mü/hak Sinan Ağa'nın katma 
suyunun bir miktarının mirasçılar tarafindan Hare
meyn muhasebecisi Hasan 'a satılarak Dizdariye ma
hallesindeki evine bağlanmı!sına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Ratl' bi ' l-fı' l  Harerneyn-İ şerifeyn muhasebecİs İ  
el-Hacc Hasan zide mecduhu gelüp müteveffa Sinan 
Ağa bin otuz üç Cumade' l-ula'sınun evasıtında Haslar 
kazası'na tabi' Arnavud nam karye korbında Çifte kemer 
nam mevzi '-i halide malıyla abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil 
eyledüği iki masura suyı ol mevzi'a  karib merhum 
Sultan Süleyman Han'un Kırkçeşme sularına ilhak ve 
İstanbul'da Dizdariyye mahallesinde vaki ' menzilinde 
cari olmak üzre ta'yin itdürdükden sonra irs-i şer' le 
atikası Gonca Hatun'a intikal itmeğle bir masurasın 
ifraz ve muma i leyhün vekili Veznedar İbrahim'e iki yüz 
elli guruşa bey' ve ol dahi vekaleten iştira ve temellük 
ve semeni olan meblağ-ı merkümı mezkure hatunun 
vekili Hüseyin bin Hasan ahz ü kabz itmeğle mecra vü 
kanavatınun nısfı ile bir masura suyı yine mahalle-i 
mezbfırede vaki ' menzilinde İcra itmek üzre sene 
semane ve mie ve elf Cumiide' l-iihiri'nün on birinci 
güninde Haslar kazası naibi mevlana Mehmed zide 
ilmuhfı tarafından virilen hüccet-i şer' i yy e mucebince 
berat-ı alişan viri lmeğin işbu mahalle kayd ol ınmışdur. 

Fi evasıt-ı C sene 1 1 08[5- 1 4  Ocak 1 697] 
Tarih-i kayd 21 C sene 1 1 08 [ 1 5  Ocak 1 697] 

1169/1 Has/ar, Arnavutköyü yakınında Çiftekemer'de 
Çiftekemer suyoluna mü/hak Sinan Ağa 'nın katma 
suyunun bir miktarının mirasçı tarafindan Haremeyn 
muhasebecisi Hasan 'a satıldığına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Haremeyn muhasebecİsİ rafi' el-Hacc Hasan gelüp 
müteveffa Sinan Ağa'nun otuz üç senesi Cumade' l-fıla 
evasıtında Haslar kazası'na tabi' Arnavud nam karye 
korbında Çiftekemer nam mevzi '-i halide malıyla hafr 
ve cem' ve ol mevzi 'a  karib Sultan Süleyman Han'un 
Kırkçeşme suyına i lhak ve İstanbul'da Dizdariyye 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

mahallesinde vaki' menzi linde cari eyledüği iki masura 
su irs-i şer' le atikası Gonca Hati'ın'a intikal itmeğle bir 
masurasın ifraz ve yüz sekiz senesinde ınılma i leyh 
Hasan'a bey' ve baki kalan bir masura suyı dahi ınılma 
i leyh içün vekili Veznedar İbrahim zide kadruhi'ıya 
mezki'ıre hatunun vekili Mehmed iki yüz el l i  guruşa 
bey' ve ol dahi vekaleten iştira ve meblağ-ı merkümı 
kabz ve diledüği yirde İcra itmek üzre sene tis'a ve mie 
ve elf Ramazan'ınun on beşinci güninde Haslar naibi 
mevlana Abdullah zide i lmuhi'ı tarafından virilen 
hüccet-i şer' iyye mi'ıcebince sene-i mezbi'ıre Şevval'inün 
evailinde nişan-ı hümayi'ın viri lmekle işbu mahalle kayd 
ol ınmışdur. 

Fl l 3  L sene [ 1 ] 1 09[24 Nisan 1 698] 

116912 Has/ar, Topçular'da Mahmud Paşa suyouna 
mü/hak sabık Defterdar Mahmud Paşa 'nın katma 
suyunun, ölümünden sonra Haydarhane mahallesin
deki yanan evi ile birlikte Hocazade Seyyit Osman 'a 
satıldığına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
İstanbul'da Muhtesib Karagöz mahallesinde sakin 
b i ' l-fi' l  nakibü' l -eşraf olan rafi ' mevlana Hacezade 
es-Seyyid Osman edama' llahu te'ala fezai lehi'ı gelüp 
defterdar-ı sabık müteveffa Mahmud Paşa bin seksen 
dokuz Receb'inün onuncı güni Başbaki kulı iken Haslar 
kazasına tabi '  Topcılar nam malıall kurbında Kasım 
Ağa cisri ve çiftl iğine karlb Topcılara gelen dere 
üstünde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i 
hallde malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arzdan 
lağmlar ve kanavat i le cem' eyledüği altı masura su ol 
mevzi 'a karib müteveffa Mahmud Paşa suyı yolına izn-i 
mütevelll i le i lhak ve bir buçuk masurası hakk-ı mecra 
alıkonulup baki dört buçuk masurası İstanbul'a dahi l  
oldukda bir münasib malıallden ifraz ve dört masurasını 
Serrachane kurbında Haydarhane mahallesinde vaki' 
menzil inde ve buçuk masurası defterdar-ı mezbi'ırun 
tarih-i mezbi'ırda kethudası olup Tameşvar muhafızı 
iken vefat iden Mustafa Paşa'nun menzil inde cari olmak 
üzre ta'y!n ve hayatlarında mülkiyyet üzre mutasar
rıfiken hayatında zevcesi Ayişe'ye menzil ini  dört 
masura suyı i le h ibe ve mutasarrıfe iken ma-i mezki'ırun 
dört selımden üç sehmin kızı Emine Hanım'a ve bir 
sehmin diğer kızı Fatıma Hanım'a bey' ve mülkleri 
oldukdan sonra mezki'ır dört masura su i le muhterik 
menzil-i mezki'ırı mevlana-yı müşarun ileyhe bey' ve 

ı ı ı 
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semenin vekili Mustafa yedinden kabz idüp zikr alınan 
dört masura suya keyfe ma yeşa' mutasarrıfolmak üzre 
yüz dokuz Zi' 1-hicce'sinün on altıncı gün i tarihiyle 
Haslar naibi mevlana Abdurrahman tarafından viri len 
hüccet-i şer' iyye mikebince nişan-ı hümayı1n veril
meğle bu mahalle kayd ol ınmışdur. 

Fi gurre-i M sene [ 1 ]  1 1 0 [ l O  Temmuz 1 698] 

116913 Haslar Sırık/ıçayırt 'nda Mahmud Paşa suyo
luna mü/hak Gümrük emini müteveffa Ali Bey 'in 
katma suyunun Altarzade müderris Mustafa 'ya 
satılarak evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
İstanbul mahalliltından Tercemi'in Yunus mahallesinde 
sakin Artarzade müderris mevlana Mustafa gelüp 
gümrük emini müteveffa Ali Beğ doksan dokuz Recebi 
gurresinden Haslar kazası'na tabi '  Küçükköy bağları 
altında Sırıklıçayırı başında Uluyol tarafında kimes-

• n en ün mülkine ittisalden ari mevzi ' -i halide malıyla 
�� abiir-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arzdan lağmlar ve 4?;.J..J��·d�d �JJ)ij,ı � • kanavat ile cem' ve tarih-i mezbOrda Haslar kadisı 

���;r;J1:,�_;1J.JJA)lı�DJJw;.J ;:::�"f. mevlana Mustafa tarafından mürsel katib ve Su nazırı 

· u�tJ V � v � Ve Serbölükler ile Üzerine Vanlup manun erbabı � . e.".Q������t.'• �.J...)JJ)'.,;, beyninde mu'tiid olan tarz-ı ma'rı1f üzre tahmin ve ayar 
�e�vW..J� • � . .1)� :jj ·_ ' · · · · · olman su bir buçuk masura olmag- la ol mevzi'a karlb �i.. . -� "? "'�� vrt-" tJJM """' Vf) 
.. �_y��.t&�..JU,�vkfi.f.. . • -.. · Sultan Bayezid Han ve andan Mahmud Paşa-yı Veli 

ı:i şk:;J'w6.UJv�:; ., · ,. �- ? � suyı yollarına izn-i mütevelll i le i lhiik ve keşf ve 

..ivJ. .:1:,1 �.9 .../ .. y - ·[/�.: .. � U (/d,AJ�(/'_(1 Edirnekapusından buçuk masurası hakk-ı mecra alıko
� v::PVfr'V�t<AJj .; • ( . ı/- nılup baki bir masura suyı ifraz ve mahmiyye-i mez-w_1J .... � · 1_. ·_, , A.• • • • :�, ��. ' • ,�•"fAQ• . �.u..v'. VOl• .-'LIA/'J . 

vv'�...v�a.u.��� VCQ.I bOrede lbrahlm Paşa cami ' i  kurbında mutasarrıf olduğı ��ttk, ;,;.:i w ·  • �� ..:ı.J� a6J menzilinde cari olmak üzre ta'yln ve mevlana-yı ınılma 
,,'/ ' · ·  · · JtJ...-:ıvV:A ifl..td� i leyh imzasıyla hüccet-i şer' iyye ve mı1cebince berat 
�;tt. r· ��-· ) �.A-� J_ virilüp mutasarrıfıken zikr olman bir masura su i le 

� menzil-i mezbfıra Mahmud bin Abdullah malik ve 
andan hala nakibü' l-eşraf olan mevlana es-Seyyid 

· Osman malik oldukdan sonra mevlana-yı mezbfıra bey' 
ve mülki olup mezkfir suyın hücceti ihriikda muhterik 
olmağla veeh-i meşrOh üzre ol suyı menzil-i mezbfıra 
icraya izn virile yüz dokuz Zi ' l-hicce'sinün on dördünci 
güni Haslar naibi mevlana Abdurrahman tarafından 
hüccet-i şer' iyye ve mfıcebince beriit-ı allşan virilmekle 
mahall ine kayd olınmışdur. 

Fl gurre-i M sene [ 1 ] 1 1 0 [ 1 0  Temmuz 1 698] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

117011 İstanbul Karaki mahallesinde Hassa silahşörü 
Süleyman 'ın evinden h amamına bağlı olan suyun bir 
miktarının İbrahim ' e satıldığına dair be rat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Rafi ' İbrahim zide kadruhu gelüp mahmiyye-i Edirne 
mahallatından Sultan Bayezid mahallesi sükkanından 
hala Silalışör-i hassa Süleyman zide mecduhu malıruse-i 
İstanbul'da Karaki mahallesinde mutasarrıf olduğı 
menzilinde vaki '  su terazusından munfasıl menzil-i 
mezburda olan hammarnma cereyan idüp kanavatma 
tebe' iyyet i le mülki olan sudan b ir çuvalduz suyın 
ba'de' l-ifraz mezbur İbrahim'e muma i leyh Süleyman'un 
vekili el-Hacc Mustafa yüz kıt'a esedi guruşa vekaleten 
bey' ve semenin muma i leyh Süleyman bi 't-temam ahz 
ü kabz ve diledüği malıallden icra itmek üzre sene tis'a 
ve mie ve elf Cumade' l-evvel'inün beşinci güninde 
Edirne kazası naibi mevlana Ahmed zide i lmuhu 
tarafından virilen hüccet-i şer' iyye üzerine Haslar 
kazası naibi mevlana Abdurrahman zide i lmuhu dahi 
imza itmeğle mucebince sene aşere ve mie ve elf 
Safer'inün evail inde nişan-ı hümayun virilmeğin işbu 
mahalle kayd olınmışdur. 

Fi 1 6  S sene [ 1 ] 1 1 0 [24 Ağustos 1 698] 

117012 Küçükköy 'de Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Hassa bostancıbaşı Ali ile Hazinedarbaşı Ali'nin 
katma suyundan Dliye Hatun mahallesinde Hassa 
bostancıbaşı Ali 'nin evine bağlı olan suyun evin 
maliki Reisülküttab Mehmet tarafindan ölçtürü/me
sine dair berat kaydı 

Nişan oldur ki : 
Rafi ' b i ' l-fi ' l  Reisü' l-küttab olan Mehmed dame 
mecduhu gelüp mahmiyye-i İstanbul'da Demürkapu 
kurbında Daye Hatun mahallesinde vaki' mülk men
zilün mukaddema maliki Hassa hastancıbaşı Ali b in el l i  
dokuz senesinde Küçükköy dimekle ma'n1f karye 
hududında abar-ı müte'addideden cem' itdiği iki buçuk 
masura ve ba'dehu bin altmış üç senesinde Hazi
nedarbaşı Ali'nün dahi karye- i  mezburede cem' itdiği 
dört masura sulardan iki masurası hakk-ı mecra 
alıkondukdan sonra dört buçuk masura mülk suyı olup 
menzil-i mezbura cari a lıgelmişiken kı llet üzre icra 
olınmağla mahal l inde keşf ü hüccet olmmak içün sadır 
olan emr-i şerif mucebince muma i leyhün vekili 
mevlana İbrahim ve Su nazırı Osman ve Suyolcılar 
kethudası üstad Hüseyin ve Kemerler'e mahsus Su-

1 1 3 
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117012 yolcılar serbölüği üstad Ömer ve Ayasofya suyolcıları 

.;J j ı&:). serbölüği üstad All ve taife-i mezbfire huddamından 

:}�J� · . , 1,/�.J�.J;J� r • � . �  üstad Hüseyin ve Suyolcılar katibi Mehmed i le taraf-ı 

" . _ _  c;.'!��ô��-}�ct..� . � şer'den karye-i mezburede zikr olman sularun cem' i  ct}:!�..u. Ç2,.4J:.,I . -�7"�d.J_,� Vd./.- mahalline vanlup mfima ileyh Bostancıbaşı All'nün hafr 

c); �J_t�if!��,},:!.'"��)�� """'�::-& itdürüp menzil-i merküma İcra eyledüği su[yı] vezn '§jt-!1/V..J-.. ?}JJ�J:. ·��J)� c::' .J <:;. �V!:' eyledüklerinde kamil  iki buçuk masura su bulınup ol su r'Vt,tj.J�J • ..,._;_,juj· ;""�_14.;j..lf'.- -o-"!'.�o_,..JG(//ı Balıklı havz'a andan Kırkçeşme suyı yoluna ilhak ve bir �...rc.JfJ!.:..J.ıJ��<::':'f'•..,...i/b..lf:, v-...;� e; :  j '  masurası hakk-ı mecra alıkonuldukdan sonra baki bir ��-"!rc:�J'.I..)fl,} . ':-""� � r:--J..JJe;,• �J�. buçuk masura su kalup ve saniyen Hazinedarbaşı :.ı;jf;:tfiiJ�.#_��-/t::.�.J.J.J.},._A.c.,rı,� '--'.-r:, Ali'nün hafr ve cem' ve menzil-i mezbfira icra itdürdüği ��Jl'.:-'J-:!ifY(j'j._�:!.�·C#.,;...ı 'vjl)_�jıo;_c.f»�_� suyı dahi vezn eyledüklerinde kamil dört masura su 
;;c,..J.J;..'!!:b!.L-"dJ};,_1��Jv-_� ��•...;"'-.'1dı�ıU_,_..,_, bulınup ma-i mezkfirı dahi havz-ı mezbura karlb olan • • V '- ı.'  • :.TJ';. • • -CV{:,J.J -..r -�(,4 • • ' "'��i :ı�·�-'ri.C.:._..���{J_?.J./. (o])�J;t;�� kemere ilhak ve bir masurası hakk-ı mecra alıkon-...l)iJP;; .':Jd_/_,�_/;!����-;�_/'f:;.h--·�,.1.6l.t· dukdan sonra baki üç masura su kalduğı müte'ayyin vf,J"'_�.·· • -'.!6-'.IUJ)f;' �V� : J ,  "Vu-> ct.l-1�-/ 1 7  ;J.J..._"6eil../,jı;&; �J;R: .---;./;{fl; .. . --;J.���� olup ve zikr alınan zikr alınan dört buçuk masura su 
•.:!""� 1;..;� ı - - _Jr.,. • ?.·-::-1'�:t-'ı::(rl_, _; ?:f:& hala menzil-i mezbfirun maliki olan mfima ileyhün 
"">'.JVfl> • .ı a.J"., w· """''t;_,.nr GP� ,c-... .ı· C:C ·.;Jp) WJ:.4�)! �4b(... __ .; 1 :.o-.�..-t' f-"-'-"��t. .• � mülk-i mahzı ve menzi l-i mezbu�_

un mahsus suyıdur 
•• • � 6�V��i}J!cJ--!�.I���J�J��vt��. diyü merküm Hüseyin Kethuda ve ümer ve Ali ve diğer 

�'ı ı -k �--rJJJ�� �{: J :/;: � _;;.J!"J Hüseyin vesayir rah-ı abilerden üç nefer ala-tari-

{--� <Y �<i-J -' :ifU.:"'1 ki 'ş-şehiide haber virdüklerinde taraf-ı şer'den hüccet-i , �ep_;;; şer' iyye ve mficebince sene tis'a ve mie ve elf 
----. _ -- - __ _ �:ı� .  ı 

Ramazan'ınun evahirinde nişan-ı hümayun viri lmekle 
- . _ ·-·· ) � .. n bu mahalle kayd olınmışdur. 

Fl 1 6  S sene [ 1 ] 1 1 0 [24 Ağustos 1 698] 

117111 Has/ar, Karapaşa 'da Va/ide Sultan suyoluna 
mü/hak müteveffa Altıbohça Ahmed Efendi'nin 
katma suyundan sebile ve evine bağlanan suyun 
suyolunun harap olmasıyla, halen suya mutasarrıf 
olan sabık Defterdar Mustafa Paşa 'nın oğlu Ali 
tarafından çeşme ve mas/ak inşa olunarak çeşmeli 
odalarına ve evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
İstanbul'da Kadi çeşmesi kurbında Altıboğça mahal
lesinde sakin rafı ' defterdar-ı sabık mütevaffa Seyyid 
Mustafa Paşa'nun ağlı All zide mecduhfi gelüp 
müteveffa Altıboğça Ahmed Efendi bin on senesi 
Ramaziint evasıtında Havass-ı aliyye kazası'na tabi '  
Büyükdere dimekle ma'rfif vadlde merhume Viiiide 
Sultan'un suları başında Kara Paşa dimekle şehir 
mahallün canib-i şarkisinde vaki ' kestanelük yanında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi' -i halide 
sahib-i arz izniyle kendü malıyla abar-ı müte'addide 

17"zikr olman" mükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

hafr ve tahte' l-arzdan iki yüz kulaç !ağın ile cem' u 
tahsll ve tarih-i mezbürda keşf ve manun erbabı bey
ninde mu'tad olan tarz-ı ma'rüf ve semt-i me' lüf üzre 
vezn-i sahih ile vezn itdürdüğinde kamil üç kamış su 
bulınup ma-i mezkürı b i ' l-izn-i mütevelli merhüme mü
şarun ileyhanun sularına ilhak u idrac ve sülüsi hakk-ı 
mecra alıkonılup baki dört masura ma-i cari mahmiyye-i 
mezbfireye dahi l  oldukda bir münasib malıallden ifraz 
ve mahalle-i mezbfirede vaki' türbe-i şerifinde sebil 
ta'bir olman masiağından kifayet mikdan ve fazlası 
menzilinde cari olmak üzre ta'yln idüp hayatlarında 
veeh-i muharrer üzre terk ol [ın]up ba'dehü ol suyın 
yolları mürür-ı eyyam ile harab olduğından ma'ada 
sebll ta'blr olınan maslak dahi harab ve menzil-i mezkfir 
Ali'nün babası paşa-yı müşarun ileyh mülkiyyet üzre 
mutasarrıf ve ba'de vefatibi bi ' l-irs-i şer'! merküm 
Ali'ye intikal ve mülk-i mevrfisı olmağla zikr olınan 
suyın lağmlarını tatbir ve lağmbaşından Iskarabaşına 
gelince künkler döşedüp ve i lhak olmacak mahalle kireç 
ve horasan ile setr-i bina itmekle Hassa mi 'marbaşı ve 
Su nazırı ve Suyolcılar kethudası Hüseyin ve Kemer
ler'e mahsus Suyolcılar serbölüklüği kendüye müfevvez 
olan üstad Hacı İsma'il ve Suyolcılar katibi Mehmed ve 
hassa mi'marlardan üstad Hüseyin Halife ve All Halife 
ma'rifet-i şer' le keşf ve !ağın başına varınca misaha 
eyledüklerinde yüz elli zira' yire künk döşenüp mahall-i 
mezbfir dirsekieri ile dört yüz yiğirmi künk ile ancak 
olur noksiin ile mümkin değildür diyü haber virdük
lerinden sonra nazır-ı müma ileyh vesayir suyolcılar 
ma-i mezkfirı ala vechi' l-ade tahmin-i sahih ile tahmin 
ve takvim eyledüklerinde kema fı' l-evvel üç kamış su 
cari olduğın her biri haber virmeleriyle mezkür Ali zikr 
olınan üç kamış suyı merhfime müşarun ileyhanun 
sularına bi ' l-izni ' l-mütevel li ilhak ve mu'tad üzre sülüsi 
hakk-ı mecra virildükden sonra sülüsanı mahmiyye-i 
mezbfirede dahil oldukda bir mahall-i münasibden ifraz 
ve sebll-i mezbfir harab olmağla mukabelesinde kendü 
malından hazinesiyle bir çeşme ve bir maslak bina ve 
b ir masurası dahi mfima · i leyhün çeşmeli odaları 
dimekle ma'rüf odalarında amme intifa' ı  içün icra ve iki 
masurası dahi menzilinde mülkiyyet üzre mutasarrıf 
olmak üzre ta'yin ve sene tis'a ve mie ve elf şehr-i 
Rebi'u ' l-evvel'inün yiğirminci güni tarihiyle müverrah 
Haslar kazası naibi mevlana Abdullah zlde ilmuhfi 
tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle mficebince berat 
ve bu mahalle kayd olınmışdur. 

Fi selh-i R sene [ 1 ] 1 1 0  [5 Kasım 1 698] 

1 1 5 

117111 



1 1 6 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT -I HÜMA YÜN 

117112 Haslar Çınarlıçeşme'de Sultan Süleyman su
yoluna mü/hak Sadrazam Mustafa Paşa 'nın hazine
darı Osman 'ın katma suyunun mirasçı/ara intikaline 
ve Hacı Mehmet'e satılarak istediği yere bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
İstanbul'da Mahmud Paşa mahal lesi sükkanından rafı' 
ei-Hacc Mehmed zide kadruhu gelüp bundan akdem 
Vezir-i a'zam iken vefat iden Mustafa Paşa'nun 
hazinedan olup mahmiyye-i İstanbul'da Cezeri Kasım 
Paşa mahallesinde sakin müteveffa Osman bin doksan 
dört senesi Ramazan'ınun altıncı güni Haslar kazası'na 
tabi' Ç ınarlıçeşme kurbın da vaki' kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi ' -i hallde malıyla hafr ve tah
te' I-arzdan lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil ve 
tahmin ve ve zn ü ayar ve şer' le keşf ü hüccet itdürdüği 
üç masura suyı mevzi '-i mezbura karlb lağm yolına ve 
andan Sultan Süleyman suyı yolına izn-i mütevel ll i le 
i lhak ve buçuk masurası hakk-ı mecra alıkonuldukdan 
sonra baki kalan iki buçuk masura su mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile mülki olmağla hayatında 
rriutasarrıfken fevt olup zikr olman su bi ' l-irsi ' ş-şer'l 
sulbl ağlı Abdurrahman ile sulbiyye kızı Emetul lah nam 
sağtreye münhasır(?) ve kable' l-kısme mezbure Erne
tuilah vefat idüp veraseti validesi Ayişe'ye ve li ebeveyn 
karındaşı mezbur Abdurrahman'a ve li ümm er karındaşı 
Mehmed nam sağtre ve li ümm kız karındaşı sağtre 
Fatıma ve Rukiyye'ye intikal ve kable' l-kısme mezbure 
Fatıma dahi vefat idüp veraseti babası İsma'il ve 
validesi mezbure Ayişe'ye ve l i  ümm er karındaşı 
mezbur Mehmed ile li ümm kız kanndaşı mezbure 
Rukiyye'ye ve min ciheti ' 1-usubeti' s-seyyibe(?) müte
veffa-yı mezbur Osman'ı azad iden vezir-i müşarun 
i leyhün ağlı All Beğ'e intikal ve tashih mes'eleleri üç 
yüz yiğirmi selımden i 'tibar olınup yüz otuz beş sehmi 
mezbur All'ye ma'adası mezkurelere intikal itmeğin 
merhum İsma'll zikr alınan sudan kendü h issesin asale
ten ve zevcesi mezku�e Ayişe'nün hissesin vekaleten ve 
ağlı mezbur sağtr Mehmed ve l<ızı sağtre Rukiyye'nün 
h isselerin veliiyeten muma ileyh el-Hacc Mehmed dört 
yüz ell i  guruşa bey' u temllk ve ol dahi iştira vü 
temellük idüp meblağ-ı merkümı ahz ü kabz eyledükden 
sonra zikr alınan iki buçuk masura sudan siharn-ı 
mezkure üzre yüz seksen sehmin diledüği malıallden 
ifraz ve istedüği yirde icra itmek üzre Haslar kazası 
naibi mevlana Mustafa zlde i lmuhu tarafından sene 
aşere ve mie ve elf Cumade' l-evvel 'inün ikinci güni 
tarihiyle müverrah hüccet-i şer' i yy e virilmekle mu ce-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

bince nişan virildüği bu mahalle kayd olındı . 
Fi evail-i Ca sene [ 1 ] 1 1 0  [5- 1 4  Kasım 1 698] 

117211 Eski Çamlıca yakınındaki İlisulak'da(?) Atik 
Valide Sultan suyoluna mülhak Hassa bostancıbaşı 
Mustafa'nın katma suyuna ve bu suyolundan evine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Medine-i Üsküdar'da Gülfam Hatı1n mahallesi sükka
nından rafi 'bi ' l-fi' l  Bağçe-i hassa bostancıbaşısı Mus
tafa dame mecduhı1 gelüp medine-i mezbı1re haricinde 
Eski Çamlıca kurbında İlisulak(?) toprağında el-Hacc 
Ahmed Ağa bağı i le el-Hacc Mehmed bağı kenarların
dan el-Hacc Ali tarlasına gelince mürür iden tarik-i 
hassda vaki' kendü malıyla hafr itdürdüği altı aded 
müteferrik kuyuları hasıl ve kanavat-ı memlı1kı ile 
muhrez malik olduğı ma-i azbün Hassa su nazırı Osman 
ve Serbölük Mustafa vesair vuküf-ı tamını olan bigaraz 
müslimin ile üzerine vanlup şer' le keşf olındukda iki 
buçuk masura ve nısf çuvaldı1z su bul ındukdan sonra 
karye-i mezbı1rede Atik Valide Sultan cami' ine cereyan 
iden man un zikri mürür iden tarlasında vaki' mecrasına 
mütevellisi ma'rifetiyle i lhak ve buçuk masura ve nısf 
çuvaldı1z suyı hakk-ı mecra virilüp baki kalan iki 
masura suyı ınılma ileyh diledüği malıallden ifraz ve 
menzilinde icra itmek üzre sene aşere ve mie ve elf 
Cumade' l-evvel'inün on ikinci güni tarihiyle müverrah 
Üsküdar naibi mevlana Mehmed zide ilmuhı1 tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mı1cebince nişan-ı hümayı1n 
virildüği işbu mahalle kayd olınmışdur. 

Fi evail-i C sene [ 1 ] 1  1 0  [5- 14  Aralık 1 698] 

117212 Haslar Küçük Çınarlıçeşme civarında Sultan 
Süleyman suyoluna mülhak Altımermer'de sakin 
Hüseyin 'in katma suyunun vekili Hasan 'a satılarak 
evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Rafi' düstı1r-ı ekrem müşir-i efham Vezir-i a'zam Hü
seyin Paşa edama' llahu te' ala iclalehı1 ve za'afe iktida
rebunun malıruse-i İstanbul mahallatından Altımermer 
nam mahallde sakin Hüseyin bin yüz on senesi 
Rebi'u' l-evvel'inün on dördünci güni Havass-ı aliyye 
kazası'na tabi '  Küçük Çınarlıçeşmesi dimekle ma'rı1f 
çeşme civarında Ömerzade(?) suyı lağmlarına karib 

ı 1 7  
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1/7212 mevzi'- i hallde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
. . ./ . mevzi'-i mezklır arazisi sahibinden me'zun oldığı halde �N .... J(j.J.)� : .  . . ,.�.t.JbJ cV malıyla mülki olmak üzre hafr itdirdüği bir aded yapulı d.;;."--....: -: .._. �)dJ-:/ /f) � �� . ve altı aded boş

� 
baca bir masla�da? nü�u: iden ��� 

. �JJ�J)I �.) ,_ /; . .  �) ' tahte' l-arzdan lagmlar ve kanavat ı_le bına eyledugı 
� VfJ.ıp d J1 /�'7f;.- · .;...r:,..,_ v •/ J �) Qt; 1 m ec radan isiile vü i cra ve müteveffa Ibrahim Paşa suyı 
��c:L"f. : /J. � ır/-(r1JJ;�G:� lağ�ına ve andan m�rh�m

-
Sult

-
�n Sül

�
e�m�n Han :abe 

4·�,� -. -�) '"·"'f':WJ'tf}�.r'�i. . ·?� (� ; • .  serahu suyı yolına bı ' l-ıznı' l-mutevellı ılhak ve Hassa 
-YA' - C{f/, -'J#tf!JI(h.,;.Mı.iı{J /-.,w:'f.!'?'i��- su nazırı Osman ve rah-ı abiler beyninde tefekkür ve 'JJ.J f� ':-! �./ d..;,..;.j � . '.) �"' (J. ·�tP V"v nazardan sonra vezn ü ayar olındukda bir buçuk masura 
.?J v)�J.JjJ� -� ' �  t.:h...}�� o_J1r),j_' 1 ve bir çuvalduz suyı oldığı zahir ve bir çuvalduzı hakk-ı I;J;c:,J�_,.��:;1 . !.� �)h;�-' ,p '  :?" mecra alıkonulup baki bir buçuk masurasını müşarun 

,.,.,�1 q_J) d ·  �-: , .C/.rJ ),J.J J/1....}-!J :./; �� � i leyhün vek!li Hasan
� 
z!de 

�
m:c�uhuya a�tı yü;: guruşa 

._:ı;.ıJ • •  � �JJ·I.�f�fvv-J . ) � �Jı:. bey' u temlık ve vekıl-ı muma ıleyh dahı vekaleten ve 
) ;'f' �;J�I:;)ı_,_fo� �/��» �v::-�il/1-..e; iştira v� temellük �e meblağ-ı mezburı ahz __ e�ledü�den t!·�<":.v/�Jı;'.t._.J .!ft1'<)j_;f • •  _o) ,.. ., d ı;..v}. sonra zıkr ol ınan bır buçuk m_asura suyı muşarun ıleyh .<{Jf .... )!J,w/; .'J � ,ı:, .. JY' /J.J�.r.J • ?J di ledüg� i  malıallden ifraz ve Istanbul'da Molla Gürani �� . • • v-A;) "'/!) v · · a_,.�, c ��?'J.v_,...I��J,-1y !:.{, }f.--'�&!�i. . "  C(-� ma�allesi ku��ında _Y�ş�ıbaşı\?) mescid-i şerlfı m�hal-
vi�.:.C, ;,N) W� "V:T.J �V'J)  · • • ·• :..:-:�.- lesınde menzılınde ıcra ıtmek uzre sene aşere ve mıe ve 
....:;J d.JJJJJ;;Jf.ı�-fJ. ... v&, � �---':ı:;,� elf Receb'inün yiğirmi ikinci güni tarihiyle müverrah };�ci�- . _ 'Y_� ,.d .. ��G{..-;16J..t) Haslar kazası naibi mevlana Seyyid Mehmed zide �td�lc/� -}!,"..J<acl/ . ilmuhu tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle muce

. ,\Y . - · . ��D� .J· Y'��.�_�; t;�, bince nişan-ı hümayun viritdüği işbu mahalle kayd ..('..)jıj JJ • · �tel� �./� . : ol ındı. 

117311 

r � 
.t/ _J--' [Fi] eviihir-i B sene ı ı ı O [23 Ocak- ı Şubat ı 699] 

117311 Haslar Cebeci köyünde Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Hasan 'ın katma suyuna ve bu suyolun
dan evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
İstanbul'da Tavukbazarı kurbıncia Ali Paşa-yı Atik 
cami'-i şerifı hareminde sakin rafı ' ei-Hacc Hasan gelüp 
Haslar kazası'na tabi' Cebeci nam karye sınurı dahilinde 
Arnavud Mehmed Ağa suyı kurbında Kabakulak vakfı 
olan suyolınun karşusında Güzelce Mahmud Paşa ve 
Mesih Paşa sularınun merhum Sultan Süleyman Han 
sularına zamm olınmak Rumi maslak18 masiağınun 
mukabelesinde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '- i halide sahib-i arzdan me'zun olduğı halde malı 
ile mülki olmak üzre hafr itdürdüği sekiz aded hacanun 
her birinden nübu' iden ma-i azbi tahte' l-arzdan kargir 
tonoz kemer lağmlar ve kanavat ile bina eyledüği 
mecradan isiile vü İcra ve merhum-ı müşarun ileyh 
suyolına i lhiik ve idhal ve murad eyledüği mahallde icra 
ve canib-i vakfa hakk-ı mecra ifraz olındukdan sonra 

18"maslak" fazladır. 
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Hassa su nazırı Osman ve Suyakılar kethudası Zülfikar 
ve üstad Hüseyin ve merhum-ı müşarun i leyh su yol
larınun Suyolcılan serbölüği üstad Mehmed ve suyai
c ılar kurenasından el-Hacc Hüseyin vesair rah-ı abiler . 
ma'rifet-i şer' le keşf ve vezn ü ayar eyledüklerinde ma-i 
mezkı1r kamil  yedi buçuk masura su olduğı zahir ve 
b i ' l-izn i ' l-mütevelli merhum-ı müşarun i leyhün suya
lma i lhak ve hakk-ı mecra bir buçuk masura su 
alıkanılup baki altı masura ma-i cariyi ınılma i leyh 
el-Hacc Hasan diledüği malıallden ifraz ve diledüği 
yirde icra itmek üzre sene aşere ve mie ve elf şehr-i 
Rebi'u' l-evvel'inün on üçünci güni tarihiyle müverriih 
Haslar naibi mevlana Mustafa zide ilmuhı1 tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mı1cebince nişan-ı hümayı1n 
virildüği bu mahalle kayd alındı . 

Fi evasıt-ı Ra sene 1 1 1 0[ 1 7-26 Eylül l 698] 

117312 Haslar Ortaçeşme'de Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak müteveffa Hasan 'ın katma suyunun 
Mehmet'e satılarak evine bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

N işiin-ı hümayı1n oldur ki :  
Rafı' sabıka Başyazıcı olan Abdulhiifız bin Mustafa zi
de kadruhı1 Südde-i sa'adet'üme gelüp Haslar kazası'na 
tabi '  Uzuncaova başında Ortaçeşme dimekle ma'rı1f 
mevzi 'de müteveffa Hasan hafr itdürdüği suyın iştirilen 
maliki olup Süleymaniyye suyakıları serbölüği olan 
Mehmed b in Kamil  ol suyın mecra vü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle buçuk masura suyını 
bundan akdem ınılma ileyh Abdulhiifız'un ağlı Mustafa 
vekaletiyle iki yüz guruşa bey' u temlik ol dahi 
vekaleten iştira eyleyüp lakin rah-ı abiler beyninde 
mu'tad olan tarz-ı ma'rı1f ve tavr-ı me' lı1f üzre vezn 
olınmamağla Hassa su nazırı vekili ve Saray-ı amirem 
suyakıları serbölüği el-Hacc Hüseyin ve Suyakılar 
kethudası Hasan ve ralı-ı abiler serbölüklerinden 
el-Hacc İsma'il zikri mürı1r iden Ortaçeşme d imekle 
ma'rı1f mevzi 'a  varup müteveffa-yı merkılın Hasan'un 
hafr itdürüp mezbür Mehmed malik oldukdan sonra 
buçuk masurasını ınılma i leyh Abdulhiifız'a bey' itdüği 
on altı bacadan nübı1' iden suyı beynlerinde olan tarz-ı 
ma'rı1f üzre mezbür Mehmed muvacehesinde tahmin-i 
sahih ile tahmin eyledüklerinde tarnın ü kamil üç 
masura su cari olup zikr alınan buçuk masura suyı ol 
mevzi'a  karlb sabıka Daru' s-sa'ade ağası müteveffa 
Mustafa Ağa'nun suyına andan Sultan Süleyman Han 

ı 1 9  
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tabe serahu şadurvanına gelen suyına izn-i mütevelll ile 
ilhak ve kanun üzre hakk-ı mecrası alıkonıldukdan son
ra mezbur Mehmed ol suyın mecra vü kanavatından 
mikdar-ı mu' ayyen h issesiyle buçuk masura suyın 
muma i leyhe iki yüz guruş semen-i makbuza di ledüği 
malıallden ifraz ve murad eyledüği mahalle icra 
eylemek üzre bey' ol dahi iştira itmeğle İstanbul'a dahi l  
oldukda Sultan Mehmed Han İmaret-i amire'si kurbında 
Demürkapu'dan ifraz ve Taşcı Mustafa'nun mahal
lesinde vaki' menzilinde icra itmek üzre canib-i şer'den 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince beriit-ı şerl'flim 
virilmek babında inayet recii itmeğİn mucebince nişan-ı 
hümayun virildüği bu mahalle kayd olınmışdur. 

Fi evabir-i R sene 1 1 1 1  [ 1 6-25 Ekim 1 699] 

117411 Haslar Ortaçeşme 'de Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak müteveffa Hasan 'ın katma suyu olup 
Mehmet'e satılmış olan suyun, dergah-ı mualla yeni
çeri kethüdası Selim 'e satılarak evine bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki : 
Rafi' bi ' l-fi ' l  Dergah-ı mu'allam yeniçerilerüro ocağı 
kethudası olan el-Hacc Selim dilme mecduhi'ı Südde-i 
sa'adet'üme gelüp Haslar kazası'na tabi '  Uzuncaova 
başında Ortaçeşme dimekle ma'rı1f mevzi 'de müteveffa 
Hasan nam kimesnenün hafr itdürdüği suya Süley
maniyye suyolcıları serbölüği olan Mehmed ibn-i Kamil 
şiraen malik oldukdan sonra mecra vü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle b ir masura suyın bundan 
akdem muma ileyh Sellm'e Mustafa ibn-i Abdulhiifız 
vekaletiyle dört yüz esedi guruşa bey' u temllk ol dahi 
iştira vü temellük ve semeni olan meblağ-ı mezbur dört 
yüz guruşını bi 't-temam ahz ü kabz idüp lakin ralı-ı 
abiler beyninde mu' tad olan tarz-ı me' luf ve tavr-ı 
ma'ri'ıf üzre vezn olınmamağla Hassa su nazırı vekili ve 
Saray-ı amirem suyolcıları serbölüği el-Hacc Hüseyin 
ve Suyolcılar kethudası Hüseyin ralı-ı abiler serbö
lüklerinden el-Hacc İsma'll zikr olınan Ortaçeşme 
dimekle ma' ruf mevzi ' a varup mezkur müteveffa Hasan 
hafr idüp merküm Mehemmed malik oldukdan sonra b ir 
masurasını muma ileyh el-Hacc Sellm'e bey' itdüği on 
bacadan nübu' iden suyı beynlerinde mu' tad olan tarz-ı 
ma'ruf üzre merküm Mehemmed muvacehesinde 
ma'rifet-i şer' le vezn ü tahmin-i sahih eyledüklerinde 
tarnın ü kamil üç masura cari olup zikr olınan üç masura 
suyı ol mahalle karib sabıka Daru's-sa'ade ağası 
Mustafa Ağa'nun suyı yolına andan merhum Sultan 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Süleyman Han tabe seralıunun şadurvanına gelen suyına 
bi ' l-izn i ' l-mütevelli i lhak ve kanun üzre hakk-ı mecra 
alıkonuldukdan sonra merküm Mehmed zikr olınan su
yın mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h isse
siyle b ir masurasını mfima i leyh ei-Hacc Selim'e dört 
yüz guruş semen-i makbfiza bey' eyledüm di ledüği 
malıallden ifraz ve murad eyledüği yire icra itsün 
didükde zikr olınan sudan marrü'z-zikr bir masura su 
İstanbul'a dahil oldukda merhum ve mağffirun leh 
Sultan Mehemmed Han imaret-i amire'si kurbında 
Demürkapu'dan ifraz ve İskender Paşa mahallesinde 
vaki' menziline icra itmek üzre kıbel-i şer'den hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mficebince berat-ı şeriftim virilmek 
babında inayet reca itmeğin mficebince nişan-ı hümayı1n 
virildüği bu mahalle kayd olındı. 

Fi evail-i Ca sene ı ı ı ı [25 Ekim- 3 Kasım 1 699] 

117412 Çiftehavuz yakınında Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Anadolu kadıaskeri Hafiz Mehmed'in 
katma suyunun evine bağlanmasına, Defterdar Meh
med Paşa 'nın kızı Hadice'ye satılmasına, Hatice 
tarafindan da evi ile Telhisçi Mehmed'e satılarak 
istediği yere bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Hala şeyhülislam olan mevlana es-Seyyid Feyzullah 
Efendi hazretlerinün telhiscilikleri hıdmetinde olan rafi' 
Mehemmed zide mecduhı1 Südde-i sa'adet'üme gelüp 
nehc-i şer'! üzre vekili olan Yelekli Şeyh Mehemmed 
mahzarında meclis-i şer'-i mutahharda mahmiyye-i 
İstanbul'da Hace Paşa mahal lesinde sakin Süleyman bin 
Mehemmed nam kirnesne takrir-i kelam idüp bundan 
akdem zernanında imam-ı sultani ve Anadolı kadiaskeri 
olan Hafız Mehemmed'ün malıyla Çiftehavzlar kurbında 
hafr itdürdiği abar-ı müte'addideden cem' u tahsil ve 
Sultan Süleyman Han suyına bi izn i ' l-mütevelli i lhak ve 
İstanbul'da Ermeni hanı kurbında Robyar mahallesinde 
vaki' menzilinde icra eyledüği kanavat [ü] müsennat-ı 
memlı1ke i le muhrez sudan olup vezaretle defterdar olan 
müteveffa Mehemmed Paşa'nun halilesi ve mezkfir Sü
leyman'un kayınvalidesi olan Hadice Hanım'dan iştira 
ve mahmiyye-i mezbı1rda Hace Kasım mahallesinde 
vaki ' ma' lı1mu' l-hudı1d menzilinde icra eyledüği b ir 
masura suyı menzil-i mezbfirun müştemilatından iki yüz 
seksen zira'a arsa-i memlı1ke ve üzerinde olan ebniye 
i le ma'an bin yüz dokuz Zi ' l-hicce'sinde müvekkil-i 
mfima i leyh Telhisi Mehemmed mecra VÜ kanavatma 

1 2 1  



1 22 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT-I HÜMAYÜN 

tebe' iyyet ile bin guruş semen-i makbfıza bey' u teslim 
ve müvekkil-i mfıma i leyh dahi iştira ve tesellüm itmeğ
le marrü'z-zikr su ve menzil tarih-i mezbfırda mfıma 
ileyh Telhlsi Mehemmed'ün mülk-i müşterası almış idi 
haliyıl zikr alınan bir masura su içün müstakıllen hüc
cet-i şer' iyye virilmek murad itmeğle mecra vü kanava
tma tebe' iyyet ile zikr alınan bir masura su mfıma ileyh 
Mehemmed'ün mülki ve hakkıdur diledüği yirde İcra 
eylesün diyü bi'r-rızai ' s-saf ikrar u i 'tirafıyla canib-i 
şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle mfıcebince nişan-ı 
hümayfın virildüği bu mahalle sebt al ındı. 

Fl evail-i Ra sene ı I ı2 [ 1 6-25 Ağustos ı 700] 

117511 Mütevelli kaymakamı İbrahim 'e satılan suya 
dair berat kaydı. 1 9  

Her vechile evla vü enfa' olmağla zikr al ınan su kana
vat [ü] müsennat-ı mu'ayyenesiyle el-yevm kıymet-i 
misli bin beş yüz guruş olup ziyadeye tahammüli 
olmamağla mütevelll kaimmakamı mezbfır İbrahim'e 
bey'a kıbel-i şer'den ba'de' l-izn herarende-i tevki'-i 
refı'u' ş-şan-ı ma'delet-unvan-ı hakani düstfır-1 ekrem 
müşir-i efham nizamü' l-alem Vezir-i a'zam Hüseyin 
Paşa edama' llahu te' ala iclalehfınun vekil-i şer'lieri ve 
haneleri kethudası olan Hasan zlde mecduhfıya takvim ü 
tahmin alınan meblağ-ı merküm bin beş yüz guruşı bey' 
u temllk ve tesilm ve mfıma i leyh dahi müşarun ileyh 
içün bi ' l-vekale iştira ve temellük ve mutasarrıf olmak 
üzre sene selase aşere ve mie ve elf Muharrem'inün 
yiğirmi sekizinci güninden bi ' l-fi ' l  müfettiş-i evkaf olan 
mevlana Mehmed zide ilmuhfı tarafından hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mficebince nişan-ı hümayfin yazıl
mışdur. 

[FI] evayi l-i S sene [ ı ]  ı ı 3 [8- ı 7  Temmuz ı 70 ı ]  

117512 Haslar Kırkçeşmebaşı 'nda Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Başçavuş Ahmed Ağa ile Ali Bey'in 
katma sularına ve Ali Bey 'in hissesine düşen suyun 
Süleymaniye mütevellisi Hasan 'a satılarak evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Bi ' l-fi' l  Süleymaniyye mütevellisi olan rafi' Hasan bin 
Abdullah zlde mecduhfı gelüp müteveffa Başçavuş 

19 Bu hükmün baş tarafı I/130/2'dedir. 
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Ahmed Ağa ve Ali Beğ otuz iki senesi Şa'ban'ında 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Küçükköy kurbında Kırk
çeşmebaşı niim mevzi 'de iiharun mülkine ittisalden iiri 
mevzi'- i  hallde mallarıyla abiir-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arzdan lağmlar ve kanaviit i le cem' eyledükleri 
miiı menba' ından merhum Sultan Süleyman Han cami'-i 
şerifine cereyiin iden suyolına ilhiik ve vakf içün virilen 
hakk-ı mecriidan mii'adii kanaviitma tebe' iyyet ile ber 
veeh-i iştirak mülkleri olan iki buçuk masura sudan 
mezkur All nısf h issesi olan bir masura ve bir çuvalduz 
suyı kanaviitından mikdar-ı mu'ayyenesiyle sene-i mez
bure Zi' l-ka'de'si eviisıtında merküm Ahmed Ağa'ya 
semen-i ma' luma bey' ve ol dahi iştirii itdükden sonra 
medine-i Hazret-i Ebii Eyyub-i Ensiirl'de Kasım Paşa 
vakfından olup merküm Ahmed Ağa'nun mukaddemii 
b ina ve hiilii hariib olan mevlevihiine içün ta'yln ve hiilii 
suyın lüzumı olmayup heviiya münkalib olmağla mez
kur Ahmed Ağa evkafına mütevelli olan Mustafii bin 
Feyzul liih zikr olman suyın mecrii vü kanaviitım nazır-ı 
vakf izni ve h üceet-i şer' iyye ile Hiissa su nazırı Osman 
zlde kadruhuya semen-i ma' lum [u] medfı1'a bey' u 
tesilm ol dahi iştirii ve tesellüm eyledükden sonra zikr 
olman suyı mecrii vü kanaviitıyla mumii i leyh Hasan 
zlde mecduhu içün vekili Mustafii ibn-i ei-Hiicc 
Hüseyin iki yüz kırk guruşa biiten bey' u tesilm ve ol 
dahi vekiileten iştirii ve tesellüm ve mahmiyye-i İstan
bul'da Oruç Gazi mahallesinde viiki' mumii i leyh 
Hasan'un menzi linde icrii itmek üzre sene seliise aşere 
ve mie ve elf Safer'inün üçünci güni tarihiyle müverrah 
Haslar kadisı Mukimziide mevlana Abdurrahman zide 
feziii luhu tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle muce
bince nişiin-ı hümiiyfın virildüği bu mahalle kayd alındı. 

[Fi] eviiyil-i S sene [ I ]  1 1 3 [8- 1 7  Temmuz 1 70 1 ]  

117513 Sultan Süleyman camii, imareti ve çeşmelerine 
gelen suların sur haricindeki kanallarına bazı hayır 
sahiplerince katılan sulardan bir miktarının Hasan 'a 
kiraya verilerek istediği yere bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişiin oldur ki : 
Siibıka Başbaki kulı olan riifi' Hasan bin Abdulmenniin 
zide mecduhu gelüp merhum Sultan Süleyman Hiin ca
mi '-i şerif ve imaret-i amire ve müte'addid çeşmelerine 
cereyan iden sularınun haric-i surda olan kanavatma 
ashiib-ı hayratdan ba'zı kimesnelerün hakk-ı mecra na
m.ıyla zamm u i lhak eyledükleri hal is sulardan kanavat 
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[ü] müsennat-ı muhrezesine tebe' iyyet ile iki masura su 
ifraz ve ecr-i misli ile alıara icar ve basıt olan meblağı 
su yollarınun muhtac-ı imaret ve meremmet olan 
mevazi ' ine harc olmmak vakfa evla olmağın b i ' l-fı' l  
Hassa su nazırı Osman ilde kadruhu ve kethudaları 
vesayir buzzak ve ebi-i hibreleri ve huddam-ı vakf re 'y 
ü tahmin ve ihbarları üzre sabıka vakf-ı mezbur müte
vel lisi Hasan b in Abdullah'un virdüği memhur temessük 
mucebince dört yüz guruş mu'accele ve senede altı yüz 
akçe müeccele ile zikr olman halis sulardan kanavat [ü] 
müsennatına tebe' iyyet i le iki masura suyın hakk-ı 
menafı' ini m uma ileyh Hasan zlde mecduhu içün vekili 
Harndi bin Ali'ye mütevelli-i mezkur lcar ve vekil-i 
mezbur dahi bi ' l-vekale isticar ve kabul eyledükden 
sonra meblağ-ı merküm dört yüz guruş mu'acceleyi 
vekil-i mezbur yedinden mütevelli-i mezkur temamen 

• vakf içün ahz ü kabz ve muma ileyh Hasan zide 
1 mecduhu zikr olınan iki masura suyı diledüği malıallden 

ifraz ve tasarruf içün sene seb'a  mie ve elf şehr-i 
Receb'inün yiğirmi beşinci güni tarihiyle müverrah 
Müfettiş-i evkaf vekili mevlana Abdurrahman zlde 
ilmuhu tarafından virilen hüccet-i şer' iyye mucebince 
nişan-ı hümayun yazıldığı bu mahalle sebt olındı. 

[Fi] evayil-i S sene [ 1 ] 1 1 3 [8- 1 7  Temmuz 1 70 1 ]  

1/7611 Haslar Karka köyü yakınında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Veziriazam Hüseyin Paşa 'nın 
kethüdası Hasan 'ın katma suyuna ve bu sudan 
istediği yere su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Haslar kazasına tabi '  Karka nam karye kurbında müte
veffa Bayram Paşa suyından herarende-i tevki-i re
fı'u' ş-şan-ı ma'delet-unvan-ı tacdarl düstur-ı ekrem 
müşlr-i efham nizamu'I-alem nazım-ı menazimü' l-ü
mem Vezlr-i a'zamum ve serdar-ı ekremüm Hüseyin 
Paşa edama' llahu te 'ala iclalehı1nun vekil-i şer'lieri ve 
haneleri kethudası olan Hasan z'ide mecduhu iştira ve 
merhum ve mağfurun !eb Sultan Süleyman Han tabe 
serahu maslakı beyninde kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzi ' -i halide dört döıf0 ad ed baca ve altmış beş 
kulac lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdüği suyın 
vezn ü ayar olınmasiyçün b i ' l-fı ' l  Müfettiş-i evkaf 
vekili ve Hassa su nazırı Osman ve Suyolcılar kethudası 
ei-Hacc Hüseyin ve Süleymaniyye suyolcı ları serbölüği 
Mehmed ve Ayasofya suyolcı ları serbölüği el-Hacc 

211"dört" mükerrerdir. 
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İsma'il ve Sultan Bayezid suyolcı ları serbölüği Abdur
rahman i le üzerine vanlup manun erbabı beyninde 
mu'tad olan tarz-ı ma'ruf ve semt-i me' lfıf üzre vezn ü 
ayar eyledüklerinde hakk-ı mecradan ma'ada tarnın ü 
kamil iki masura su cari oldığını her biri haber 
virdüklerinden sonra ol suyı ol mevzi 'a karib müteveffa 
Bayram Paşa suyından iştira olman su lağmına andan 
merhum-ı müşarun i leyh Sultan Süleyman Han tabe 
serahu suyı lağmına bi izn i ' l-mütevelll i lhak u idrac ve 
müşarun i leyh içün diledüği yirde icra itmek üzre sene 
selase aşere ve mie ve elf şehr-i Rebl'u' l-evvel'inün on 
altıncı güninden hüccet-i şer' iyye viri lmekle mucebince 
herat-ı şerlf virildüği bu mahalle sebt ol ındı. 

[Fi] evasıt-ı Ra sene 1 1 1 3 [ 1 6-25 Ağustos 1 70 1 ]  

117612 İstanbul Kadırga limanı yakınında Vezir 
Osman Paşa 'nın oğlu Mehmed'e validesinden intikal 
eden evin suyunun miktarına ve bu miktar suyun 
evine bağlanmasına dair berat kaydı. 
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b ince on masura suyı olup hala ekall-i kalil gelmeğle 
merhume-i müşarun i leyha hayatında iken kethudası 
Mehmed z'ide mecduhu vekaleten Hassa su nazırı olan 
Osman zide kadruhudan ma'rifet-i şer'le da'va ve taleb 
eyledükde mümza vü ma'mulün bih Su nazırı defterinde 
ba hatt-ı hümayfin saray-ı mezkfirenün mu'ayyen sekiz 
masura suyı oldığı mastur u mukayyed bulınduğın 
huzur-ı şer'de ikrar u i ' tiraf ve mümza su defteri 
mucebince ba'de' l-yevm zikr olman sekiz masura suyı 
saray-ı mezkurede İcra itmek üzre taraf-ı şer'den tenbih 
birle sene selase aşere ve mie ve elf Cumade' l-ev-
vel'inün yiğirmi ikinci güni tarihiyle müverrah Haslar 
kadisı Mukimzade Abdurrahman zidet fezailuhG tarafın-
dan hüccet-i şer' iyye virilmekle izn-i hümayfin erzani 
kılınup berat-ı şerif virildüği sebt olındı. 

[Fi] evasıt-ı C sene [ 1 ] 1  13 [ 1 3-22 Kasım 1 70 1 ]  

1 25 
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117613 Hasköy 'de Ümmi Sultan 'ın oğlu Mehmet'e 
yaptırdığı çifte hamamlar ve çeşmeler için topladığı 
suların hamama bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Astane-i sa'adet kayımmakamı Vezlr Osman Paşa eda
ma'llahu te 'ala iclalehunun kıbel-i şer'den mansub 
bi ' l-fı ' l  vasisi oldığı merhum ve mağfı1run leha Ümml 
Sultan tabet serahadan mütevellld sağir oğlı Mehmed 
dame mecduhu içün Haslar kazasına tabi '  Hasköy'de 
Okmeydanı dimekle ma'ruf mahal l in canib-i garblsinde 
Ekşi menzil dimekle ma'ruf menzil taşlarınun taraf-ı 
süfllsinde dere kenarında sahib-i arzdan me'zun oldığı 
halde Hasköy'de müceddeden bina itdürdüği Çifteham
marnlara ve üç aded çeşmelere icra o lmmak üzre dört 
aded baca i le tahte ' l-arzdan lağmlar ve kanavat i le tahsil 
itdürdüği suyı hala suyolcılar beyninde mu'tad olan 
tarz-ı ma'rGf ve semt-i me' luf üzre vezn ü ayar ve 
tahmin-i sahlh i le tahmin olmmasını tarafından vekili 
merkürne-i müşarun i leyhanun hayatında kethudası 
Mehmed zide mecduhG ve Hassa su nazırı Osman ve 
Hassa suyolcı lar kethudası el-Hacc Hüseyin ve Hassa 
suyolcılardan el-Hacc İbrahim ve Yusuf ve Hacı Ahmed 
vesair suyolcı lar ile üzerine van lup ma'rifet-i şer' le 
vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le tahmin eyledüklerinde 
tarnın ü kamil üç buçuk masura su cari oldığı her biri 
haber virdüklerinden sonra ol suyın üç çuvalduzı 
karye-i Hasköy'de üç aded çeşmelerine ve bakisi Çifte
hammarnma car'i olmak üzre ta'yln olınduğına sene 
selase aşere ve mie ve elf Zi' l-hicce'sinün ikinci güni 
tarihiyle müverrah Haslar kazası naibi mevlana 
Mehmed Sadık zlde i lmuhu tarafından hüccet-i şer' iyye 
viri lmekle mGcebince izn-i hümayun erzanl kı lınup 
berat-ı şerlf viri ldüği sebt olındı . 

Fl evai l-i Z sene [ 1 ]  1 1 3  [29 Nisan-8 Mayıs 1 702] 

117711 İstanbul Hobyar mahallesinde sakin Hati
ce 'nin, mülk suyunu damadı Süleyman 'a satmasına 
ve onun da suyu istediği yere bağlatmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Raft ' Süleyman bin Mehmed zlde kadruhu Südde-i 
sa' adet'üme gelüp mahmiyye-i İstanbul'da Hace hanı 
kurbında Bobyar mahallesinde sakine o lup kayınanası 
olan Hadice Hatun ibnet-i İbrahim Ağa ibn-i Musli
hiddln tarafından nehc-i şer') üzre vekaleti sabite ve 
sübut-ı vekaletine hükm-i şer'l lahik olan Yusuf ibn-i 
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Abdulhamld mecl is-i şer'de mezkGr Süleyman'un 
muvacehesinde müvekkile-i mezbGre Hadice HcltOn'un 
s ilk-i mülkinde münselik olup mahalle-i merkürnede 
kanavat [ü] müsennat i le muhrez mülk bir masura suyını 
beş ay mukaddem damadı mfima i leyh Süleyman'a beş 
yüz guruşa baten bey' u teslim idüp ol dahi iştira ve 
kabul ve tesellüm eylerlükden sonra semeni olan meb
lağ-ı mezkGr beş yüz guruşı müvekkile-i mezbGre 
Hadice HatGn mezkGr Süleyman yedinden temamen ahz 
ü kabz itmişidi kanavat [ü] müsennat i le muhrez 
salifıi 'z-zikr bir masura su beş .aydan berü mezbGr 
Süleyman'un mülk-i müşterasıdur keyfe ma yeşa' 
mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l canib-i 
şer'den bin yüz sekiz senesi Cumade' l-Glası'nun yiğirmi 
yedinci güni tarihiyle müverra'h hüccet-i şer' iyye viril
mekle mGcebince berat-ı şeriftim virilmek babında 
inayet reca itmeğin mficebince n işan-ı hümayGn viril
diği bu mahal le kayd olındı . 

Fl evasıt-ı M sene 1 1  1 2  [28 Haziran-7 Temmuz 1 700] 

117712 Haslar Müderris köyü yakınında Mihrimalı 
Sultan suyoluna mü/hak Veziriazam Hüseyin Pa
şa 'nın harem kethüdası Kadızade Hacı Mehmed'in 
katma suy11nu Reisülküttab Mehmed Efendi'ye hibe 
etmesine, onun da bu suyu çiftliğine bağlatmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da Zencidikuyu kurbında Üçbaş 
mahal lesinde sakin olup cennet-mekan fırdevs-aşiyan 
Sultan Süleyman Han evkafı mütevelllsi Vezlr-i a'zam 
Hüseyin Paşa hazretleri'nün harem kethudası olan 
Kadizade el-Hacc Mehemmed zlde mecduhG Havass-ı 
aliyye kazasına tabi' Müderris nam karye kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '- i  hallde kendü 
malıyla on iki aded abar hafrı ve tahte' l-arz lağmlar ve 
kanavat [ü] müsennat ile cem' u tahsil ve mülki olmak 
üzre icra ve bi ' l-fı ' l  Su nazırı Osman ve Suyolcı lar 
kethudası Hüseyin ve Serbölük Abdurrahman ve Me
hemmed ve suyolcı lardan bir cema'at ma' rifetleriyle 
bundan akdem vezn ü ayar olındukda kamil iki buçuk 
masura su hasıl ve cari olduğı cümlenün icma' u 
ittifakıyla lede' ş-şer' i ' ş-şerlf zahir ve mütehakkık ol
mağla ber minval-i meşrGh kanavat [ü] müsennat-ı 
memiGke ile tahsil ü icra eyledüği marrü'z-zikr iki 
buçuk masura suyı Edirnekapusı dahi l inde vaki' 
Mihrimalı Sultan suyına bi izn i ' l-mütevelll i lhak ve 
mu'tad üzre buçuk masurasını hakk-ı mecra ifraz idüp 
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baki kalan iki masura suyı diledüği yirde İcra eylemek 
üzre bin yüz on bir Zi' l-hicce'sinün evabirinde taraf-ı 
şer'den hüccet-i şer' iyye virildükden sonra veeh-i 
meşrı1h üzre yedinde mülki olan ma-i cariyi rafi'-i 
tevki'-i rafi 'u 'ş-şan-ı hakani b i ' l-fı' l  Reisü' l-küttab olan 
Mehemmed Efendi dame mecduhı1ya hibe-i sahiha-i 
şer' iyye ile hibe vü temlik ü teslim ve anlar dahi 
meclis-i hibede ittibab ve tesellüm ve kabul eyledükden 
sonra zikr olman suyı Havass-ı aliyye kazası'na tabi '  
Topcılar nam mahallde vaki' çiftl iğine icra içün borı ve 
kireç ve üstadiyye ve üç aded terazı1 ve bir su mahzeni 
ve mecrasına vesair mesarif- i  lazİmesine ınılma i leyhün 
emriyle bi şarti 'r-rucı1' kendü malından harc u sarf 
eyledüği yüz kırk üç bin dört yüz seksen altı akçeyi 
el-haletü hiizihi ınılma i leyh yedinden b i 't-temam ahz ü 
kabz itmeğle mı1ma. i leyh zimmetinde bir akçe ve bir 
habbe hakkı baki kalmaduğından ma'ada zikr olman 
suda bi vechin mine' l-vücı1h ve b i  sebebin mine' I-esbab 
kat'a alaka vü medhali kalmayup ınılma ileyhün mülk-i 
mahzı ve hakk-ı sarfı olup keyfe ma yeşa' ve yalıtar 
mutasarrıf olmak üzre mezkı1r Hacı Mehemmed'ün 
meclis-i şer'de ınılma ileyhün tarafından sabitü' l-vekale 
vekili olan müderrisinden Abdurrahman muvacehesinde 
bi 't-tav ' i 's-siif ikrar u i ' tirafına bin yüz on iki şehr-i 
Rebi'u' l-evvel'inün dördünci güni tarihiyle müverrah 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mı1cebince nişan-ı hümayı1n 
virildüği bu mahalle sebt olındı . 

Fi evail-i Ra sene 1 1 12 [ 1 6-25 Ağustos 1 700] 

117811 Haslar Uzuncaova 'da Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak müteveffa İbrahim'in katma suyunun 
Hassa kasapbaşı Mehmet'e satılarak kendi katma 
suyuyla birlikte evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur k i :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Kadiasker harnmaını kurbında 
sakin olup b i ' l-fı ' l  hassa kassabbaşı olan rafı ' Mehem
med Südde-i sa'adet'üme gelüp İrü dimekle ma'rı1f 
müteveffa İbrahim Efendi hayatında Havass-ı aliyye 
kazasına tabi' Uzuncaova başında kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi'- i halide hafr itdürdüği abar-ı 
müteferrika ve tahte' l-arz taş ile mebni lağmlar ve 
kanavat-ı memlı1ke i le cem' u tahsil ve mecra vü 
kanaviltına tebe' iyyet ile temellük itdüği bir masura ve 
bir çuvaldı1z suyın ol mevzi 'a karlb Abbas Ağa suyına 
andan Hasan Paşa suyına andan izn-i mütevelli i le 
merhum Sultan Süleyman Han suyına i lhak ve bir 
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çuvalduzı hakk-ı mecrii virildükden sonra baki kalan bir 
masura suyı mecrii vü kanaviitma tebe' iyyet i le bin yüz 
yedi senesinde semen-i ma' lfıma müteveffa-yı mezkur 
İbrahim Efendi'den i ştirii vü temel lük eylerlükden sonra 
müteveffa Kanbur Mustafa Paşa yeniçeri ağalığından 
Havass-ı merkuma tabi '  Kadi Ya'küblı nam karye sınurı 
dahi linde Seddbaşı nam mevzi ' ile Uzuncaova nam ma
hallde hafr itdürdüği abiir-ı müteferrikadan tahte' I-arz 
lağmlar ve kanaviit-ı memluke i le cem' ü tahsil idüp 
kanaviit-ı memlukesine tebe ' iyyet i le mülki olan ma' lu
mu' 1-mikdiir su tediivül-i ey adi ile müteveffa Seyyid 
Mahmud Çelebi veresesine intikal ve Sultan Süleyman 
suyı serbölüği Mehemmed verese-i merkürneden se
men-i ma' lfıma iştirii ve lağmların tathlr ve bir kaç baca 
dahi hafr itmeğle hakk-ı mecriidan mii'adii cem' u tahsil 
olmmak içün kıbel-i şer'den mevlana Hüseyin zide 
fazluhu i le Hiissa su nazırı vekili olup suyolı katibi olan 
Seyyid Ahmed ve Suyolcılar kethudası Hüseyin ve Sul
tan Süleyman Suyolcı lar serbölüği mezkur Mehemmed 
vesiiir su alıvalinden vuküfı olan bigaraz müslimin i le 
ma-i merkürnun üzerine vanlup zikr ol ınan suyı beyn
lerinde ma'rlıf olan vezn i le vezn eyledüklerinde Sultan 
Süleyman suyına i lhiik ve hakk-ı mecriidan mii'adii 
kamil iki buçuk masura su olduğı mu'iiyene vü müşii
hede alınmağın miirrü'z-zikr suyı mahmiyye-i İstanbul'a 
dahi l  o ldukdan sonra Acemoğlanı meydiinı kurbında 
Bozdoğan kemerinden Kara İbrahim Paşa suyolından 
ifriiz ve Çukurçeşme kurbında viiki' kendü mülk menzi
l inde icrii itmek üzre sene isnii aşere ve mie ve elf 
Safer'inün beşinci güni tarihiyle müverrah hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mucebince nişiin-ı hümiiyun viri l
düği bu mahalle sebt ol ındı . 

Fl ev iii 1-i Ra sene 1 1 1 2 [ 1 6-25 Ağustos 1 700] 

117812 Edirnekapı civarında Mahmud Paşa suyolına 
mü/hak AyasofYa-i kebir mütevellisi Abdurrahman 'ın 
katma suyundan çeşmelere ve evine bağlı olan suyun 
Dlirüssaade ağası Ali'ye satıldığına dair berat kaydı. 

Nişiin oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul hısnı ebviibından Edirnekapusı 
haricinde dokuz yüz yetmiş sekiz tarihinde Ayasafya-i 
keblr mütevel lis i olan Abdurrahman nam kirnesne kendi 
mülki içinde bir lüle ve bir masura su bulup müteveffa 
Mahmud Paşa suyına bi izn i ' l-mütevelll i lhiik ve hakk-ı 
mecrii ifriiz ol ındukdan sonra baki yedi masura suyınun 
iki masurası mahmiyye-i mezbfırda Bezziizistiin-ı atik 
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1/7812 kurbında vaki' çeşmelerinde ve beş masurası kendü 
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mülk-i müşterası olmağla diledüği malıal lden ifraz ve 
murad eyledüği yirde İcra eylemek üzre mezkı1r Seyyid 
Ahmed mecl is-i şer'de mı1ma i leyhün tarafından sabi
tü' l-vekale vekili o lan yazıcısı ei-Hacc Ahmed muva
cehesinde ikrar u i 'tiraf eyledüğinde canib-i şer'den 
sene isna aşere ve mie ve elf Rebl'u' l-evvel'inün on 
üçünci güni tarihiyle müverrah hüccet-i şer' iyye viril
mekle mı1cebince nişan-ı hümayı1n virildüği bu mahalle 
sebt ol ındı .  

Fl evahir-i Ra sene ı ı ı2  [5- 1 4  Eylül 1 700] 

117911 Haslar Cebeci köyü civarında Derin masfak 
suyuna mü/hak Sinan Çavuş 'un katma suyunun, 
ölümünden sonra Telhisçi Mehmet'e satılarak istediği 
yere bağlanmasına dair berat kaydı 

Nişan oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da Mahmud Paşa'da Hace hanı 
kurbında bi' l-fı ' l  şeyhülislam ve hace-i fezai l-irtisamum 
mevlana es-Seyyid Feyzul lah edama' l lahu te'ala feza
i lehı1nun telhlscilerinden raft' Mehmed'ün vekili Hüse
yin zlde kadruhı1 mahzarında yine mahmiyye-i mezbı1r 
mahallatından Na' l lımescidi kurbında hnam All mahal
lesinde sakin All bin Mehmed bin Sinan Çavuş meclis-i 
şer'-i şerifde ikrar ü takrir-i kelam idüp mfıma i leyh 
Sinan Çavuş hayatında b in yiğirmi dokuz senesinde 

21 tediivtil-i eyiidl 
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Havass-ı refi'a kazasına tabi' Cebeci nam karye kur
bında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '- i  hallde 
malıyla abar ve müte'addide22 hafr ve taht-ı arzdan 
lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği suyı 
Mahmud Paşa cami'-i şerifinde çeşme ve sebili olan 
Daru's-sa'ade ağası Mustafa Ağa suyı yolına andan 
Güzelce Mahmud Paşa suyı yol ına andan dahi Derin
ınaslak suyı yol ına bi izni ' l-mütevelli ilhak eyledüği 
suya hayatında mülkiyyet üzre mutasarrıf ve ba'de' l-ve
fat irs-i şer' le buna isabet ve intikal iden sudan bundan 
akdem mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen his
sesi ile bir masurasını ifraz ve ahara bey' idüp bakisi 
yedümde kalmışidi hala baki kalan suyından mecra vü 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesi ile bir masu
rasını dahi ifraz ve müvekkil-i muma i leyh Telhisi 
Mehmed'e beş yüz esedi guruşa bey' u temlik ol dahi 
ber veeh-i muharrer iştira vü temellük eylerlükden sonra 
semeni olan meblağ-ı mezbfir beş yüz esedi guruşı 
müvekkil-i ınılma ileyh yedinden temamen ahz ü kabz 
iderüm ba'de' l-yevm marrü'z-zikr bir masura suda 
alaka vü medhalüro kalmayup mecra vü kanavatma te
be' iyyet i le muma ileyhün mülk-i müşteriisıdur didüğini 
mahallinden ifraz ve murad eyledüği yirde icra eylesün 
dirlükden sonra vekil-i mezbur meclis-i mezkurda i'a
de-i kelam idüp müvekkil-i muma i leyh zikr olman bir 
masura su mahmiyye-i merkürneye dahil oldukda men
ziline cari olmak üzre ta'yin eyledi didükde sene seliise 
aşere ve mi e ve elf Zi' 1-hicce'sinün yiğirminci güninde 
canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle mikebince 
nişan yazılmışdur. 

Tarih-i mezbfır 

117912 Haslar Kadı Yakup/u köyü Kemerdere 'de 
Sultan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyoluna mü/hak 
Hacı Ramazan 'ın katma suyundan Zeyrek civarındaki 
evlere su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Kadi Ya'küblı nam karye 
sınurında Kemerdere dimekle ma' ruf mahallde müder
risinden nezaret-i şeyhülislamide olan evkaf müfettişi 
vekili Eyyubzade Mehmed ve Harerneyn-İ şerlfeyn ev
kaf müfettişi vekili diğer Mehmed ve nezaret-i saclaret-i 
uzmada olan evkaf müfettişi vekili Abdurrahman zide 
fazluhum vesair müslimin ile akd-i meclis-i şer'-i kavim 

22 abar-ı mUte'addide 
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olındukda canib-i tevki' -i refi' - i  ferhunde-fiil-ı hakani 
a' lemü' l-ulemai ' l-mütebahhirln efdalü' l-fudalai ' l-müte
verri ' in şeyhülislamum ve hace-i fezail-irtisamum olan 
mevlana es-Seyyid Feyzul lah edama' llahu te'ala feza
yi lehu tarafından vekil-i mu'teberleri o lan kıdvetü' l-e
macld ve' l-a'yan Hacı Ahmed b in el-Hacc Ramazan 
mecl is-i ma'hud-ı mezkfıra takrlr-i kelam ve ta'blr-i 
ani ' I-meram idüp müşarun i leyhün emr ü tevkilleriyle 
bundan akdem kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi'- i  hallde abar-ı ınüte'addide hafr ve taht-ı arzdan 
lağmlar ve kanavat i le cem' [u] tahsll ve mayun erbabı 
beynlerinde mu'tad olan tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lfıf 
üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le tahmin ve 
ma'rifet-i şer' le keşf olındukda tarnın ü kamil  ve revan 
on dört masura su zahir ü nümayan olmağla haliye 
marrü'z-zikr suyı mahall-i mezbfırdan müteveffa Maktfıl 
Hasan Paşa suyı yol ı  andan merhum Sultan Süleyman 
Han aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran hazretlerinün Ma'zul 
gümrüği23 kurbında olan suyı yolına b i ' l-izn-i mütevelll 
i thılk u idrıle ve iki masura su hakk-ı mecra ifraz 
olındukdan sonra mecra vü kanavatma tebe' iyyet i le 
müşarun i leyhün mülk-i halis  on iki masura sularınun 
iki masurası mahmiyye-i İstanbul'a su dahi l  olındukda 
Zeyrek cami '  -i şerlfi kurbın da vaki '  hanelerinde cari 
olmak üzre ta'yin ü tahsis itmişlerdür didükde sene 
erba'a aşere ve mie ve elf Safer'inün gurresinde canib-i 
şer'den hüccet-i şer' iyye v irilmekle mfıcebince nişan-ı 
hümayfın virildiği mahalle sebt ol ındı. 

Fl 24 Ra sene ı ı ı 4 [ 1 8  Ağustos 1 702] 

118011 Haslar Kadı Yakup/u köyü Kemerdere 'de Sul
tan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyoluna mü/hak Hacı 
Ramazan 'ın katma suyundan Halil Paşa camii ci
varındaki evlere su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Kadi Ya'küblı nam kar
yesinde Kemerdere dimekle ma'rfıf mahallde müder
risinden nezaret-i şeyhülislamide olan evkaf müfettiş i  
vekili Eyyi'ıbzade Mehmed ve Harerneyn-İ şerifeyn ev
kafı müfettiş i  vekili diğer Mehmed ve nezaret-i sadr-ı 
a'zamide olan evkaf müfettiş i  vekil i  Abdurrahman zide 
fazluhum vesair müslimin i le akd-i mecl is-i şer'- i  mübin 
olındukda tevki' - i  refi'-i ferhunde-fal-ı sultani a' lem
ü' l-ulemai ' l-müteberrln efdalü' l-fudalai' l-müteverri'ln 

13 kemeri 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

şeyhülislam ve hace-i fezail-irtisamum mevlana es-Sey
yid Feyzul lah edama' l lahu te'ala fezayilehfı tarafların
dan vekil-i mu'teber-i şer'lieri olan el-Hacc Ahmed bin 
Hacı Ramazan zide mecduhfı meclis- i  ma'küd-ı mez
kfırda takrir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp müşa
run i leyhün emr ü tevkilleriyle bundan akdem kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzi ' - i  halide abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat i le 
lağmlar ve kanavar4 i le cem' u tahsil ve mayun ma25 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lfıf 
li;zre vezn ü ayar ve tahmin-i sahih ile tahmin itdürdükde 
tarnın ü kamil ve revan dört masura su zahir ü nümayan 
olmağla marrü'z-zikr suyı mahall-i mezbfırdan müte
veffa Maktfıl Hasan Paşa suyı yolına andan cen
net-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Ma'zfıl 
kemeri kurbında suyı yolına bi izni ' l-mütevelli i lhak u 
idrilc ve iki masura su hakk-ı mecra ifraz olındukdan 
sonra mecra vtj; kanavatma tebe' iyyet i le müşarun i ley
hün mülk-i halis on iki masura sularınun bir masurası 
mahmiyye-i İstanbul'da Halil Paşa cami' i  kurbında olan 
hanelerinde cari olmak üzre ta'yin itmişlerdür didükde 
sene erba'a  aşere ve mie ve elf Safer'inün gurresinde 
canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle mfıcebince 
n işan-ı hümayfın virildüği bu mahalle sebt alındı . 

Fi 24 Ra sene 1 1 1 4 [ 1 8  Ağustos 1 702] 

118012 Haslar Sırıklıçayırı ve Sazlıdere 'de eski Su 
nazırı Hüseyin 'in mülk suyunun Şeyhülislam Feyzul
lah 'ın kethüdası Süleyman 'a satılarak istediği yere 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Seyyidü' l-ulema ve senedü' l-fudala şeyhül islam ve 
hace-i fezail-irtisamum olan mevlana es-Seyyid Feyzul
lah edama' llahu te'ala fezailehfınun kethudaları olan 
rafı'- i  tevki' - i  refı'u' ş-şan-ı hakani Süleyman zide 
mecduhfınun tarafından vekil-i şer'isi olan Ahmed bin 
el-Hacc Ramazan zide kadruhfı muvacehesinde bi ' l-fı ' l  
Su  nazırı olan Osman zide mecduhfı ikrar-ı tarnın ve 
takrir-i kelam idüp sabıka Su nazırı ve mi 'marbaşı olan 
Hüseyin bundan akdem Havass-ı aliyye kazasına tabi' 
Sırıklıçayırı ve Sazlıdere'de kimesnenün mülkine ittisal
den ari mevzi' - i  halide malıyla abar-ı müte'addide hafr 
ve taht-ı arzdan lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil 

24 "lagmlar ve kanaviit ile" mükerrerdir. 
25 erbabı 

1 33 



1 34 

118012 

YAKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

itdürdüp mayun erbabı beyninde mu'tad tarz-ı me' lGf 
üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le tahmin ve keşf 
itdürdüğinde tarnın ü kami l  bir masura ve üç çuvalduz 
su zahir ü nümayan oldukdan sonra mezbur Hüseyin 
mecra vü kanaviltına tebe' iyyet i le mülki olan bir ma
sura ve üç çuvaldüz su yı bin yüz senesi Z i '  1-hicce's inün 
on dokuzuncı güni Atbazarı şeyhi Seyyid Osman se
men-i ma' lum u medffı'a bey' u temllk ol dahi iştira vü 
temellük eyledükden sonra marrü'z-zikr suyı ol mahalle 
karlb cennet-mekan fırdevs-aşiyan Sultan Bayezld Han 
tabe serahu suyı yol ı na bi izn i ' l-mütevel ll i lhak u idrilc 
ve kanun üzre hakk-ı mecrası i fraz olındukdan sonra 
bakisi bakisi26 mahmiyye-i İstanbul'a dah i l  oldukda 
Atbazarı'nda Kemerdibine karlb Hafız Mehmed Paşa 
mahal lesinde vaki '  menz i l inde kifiiyet mikdan cari 
ma'adası kapusı önünde bina eyledüği çeşmede cari ol
mak üzre ta'yln ve hayatında mecra vü kanaviltına 
tebe' iyyet i le marrü'z-zikr suya mü lkiyyet üzre tasarruf 
ve ba'de vefatibi hasran varis i  olan müderrislnden Çele
biağl ı Seyyid Mehmed Emin zlde fazluhuya b i ' l- irs-i 
şer'l isabet ve intika l eyledükden sonra müma i leyh 
Seyyid Mehmed Emin sal ifli 'z-zikr suyın hakk-ı mec
rası ifraz ve buçuk masurası marrü 'z-zikr çeşmeye cari 
mecra vü kanavatından m ikdar-ı mu'ayyen h issesiyle 
baki bir masura suyını Mehmed bin Hüseyin nam 
kimesneye semen-i ma' lu m u medffı'a bey' u temllk ol 
dahi iştira vü temel lük eyledükden sonra mezbur Meh
med dahi yedinde olan hüccet-i şer' iyye niltık oldığı 
üzre mecra vü kanaviltına tebe' iyyet ile mülk- i  müşte
riisı olan marrü'z-zikr bir masura suyı bana semen-i 
ma' lüma vü medffı'a bey' u temllk ben dahi i ştira vü 
temellük itmişidüm el-haletü hazihl sal ifli 'z-zikr bir 
masura suyın mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ay
yen h issesiyle buçuk masurası ifraz vekil-i mezbur 
Ahmed'e iki yüz guruşa bey' u temllk ol dahi müvekkil-i 
müma i leyh Süleyman içün ber minval-i muharrer iştira 
vü temellük eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı 
merküm iki yüz guruşı vekil-i mezbCır yedinden tema
men ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm marrü 'z-zikr bir 
masura suyın buçuk masurasında alaka vü medhalüm 
kalmayup müvekkil- i müma i leyhün mülk-i müşte
riisıdur di ledüği mahallde ifraz ve d iledüği yirde icra 
itsün didükde sene seliise aşere ve mie ve elf Şa'ban'
ınun yiğirmi altıncı güninde hüccet-i şer' iyye viri lmekle 
mucebince beriit-ı şerlf viri ldüği sebt ol ındı .  

2 6  "biikisi" ıııükerrerdir. 

Fl 24 S sene 1 1 1 4 [20 Temmuz 1 702] 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

118111 Haslar Kadı Yakup/u köyü Kemerdere 'de 
Sultan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyoluna mülhak 
Hacı Ramazan 'ın katma suyundan İstanbul'da Tel
hisçi Mehmet'in evine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Havass-ı al iyye kazasına tabi '  Kadi Ya'küblı nam kar
yesinde Kemerdere dimekle ma'rfıf mahallde müder
risinden nezaret-i şeyhülislamide olan evkaf müfettişi 
vekili Eyyfıbzade Mehmed ve Harerneyn-İ şerifeyn 
evkafı müfettişi vekil i  diğer Mehmed ve nezaret-i sadr-ı 
a'zamide olan evkaf müfettiş i  vekili olan Abdurrahman 
zide fazluhum vesair müsl imln i le akd-i meclis-i şer'-i 
mübin ol ındukda seyyidü' l-ulema senedü' l-fudala a' le
mü' l-ulemai ' l-mütebahhirin şeyhülislam ve müftl-i e
nam ve hace-i fezai l-irtisamum olan mevlana es-Seyyid 
Feyzul lah edama' l lahu te 'ala fezai lehfı taratlarından ve
kil-i mu'teber-i şer'lieri olan ei-Hacc Ahmed bin Hacı 
Ramazan zide mecduhfı mecl is-i ma'hfıd-ı mezbfırda 
takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp müşarun 
i leyhün emr ü tevkllleriyle bundan akdem kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi'-i halide abar-ı müte'ad
dide hafr ve taht-ı arzdan lağmlar ve kanavat i le cem' u 
tahsil ve mayun erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı 
ma'rfıf ve semt-i me' lfıf üzre vezn [ü] ayar ve tahmin-i 
sahih i le tahmin ve ma'rifet-i şer' le keşf itdürdükde 
tarnın ü kamil ve revan on dört masura su zahir ü 
nümayan olmağla marrü'z-zikr suyı mahall-i mezbfırdan 
müteveffa Makbul Hasan Paşa [su] yolına andan cen
net-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Ma'zfıl 
kemeri kurbında suyı yolına bi izni ' l-mütevelll i lhak u 
idrıle ve iki masura hakk-ı mecra ifraz olındukdan sonra 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet i le müşarun i leyhün 
mülk-i halis on iki masura sularınun nısf masurasını 
müşarun i leyhün telhlscileri olan rafı ' Mehmed zide 
mecduhfınun mahmiyye-i İstanbul'da (boş) mahallesinde 
vaki' menziline cari olmak üzre ta'yln itmişlerdür di
dükde sene erba'a aşere ve mie ve elf Safer'inün gur
resinden hüccet-i şer' iyye viri lmekle mfıcebince herat-ı 
şerlf virilüp sebt alındı. 

Fl 24 Ra sene ı ı 1 4  [ 1 8  Ağustos 1 702] 

118211 Haslar Kadı Yakup/u köyü Kemerdere 'de Sul
tan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyolına mülhak 
Şeyhülislam Seyyit Feyzullah 'ın katma suyunun mik
tarına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  

1 3 5 



1 36 

118211 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

Havass-ı Kostantıniyye kazasına tabi '  .K�di Ya'küblı 
nam karye sınurında Kemerdere dimekle ma'rfif mahal
lde mürlertİsinden nezaret-i şeyhülislamide olan evkaf 
müfettişi vekili Eyyübzade Mehmed ve Harerneyn-İ şe
rifeyn müfettişi vekili diğer Mehmed ve nezaret-i sadr-ı 
a'zamide olan evkaf müfettişi vekili Abdurrahman zide 
fazlfihum vesayir müslimin ile akd-i meclis-i şer'-i mü
bin ol ındukda a' lemü' 1-ulemai' 1-mütebahhirin efda
lü' l-fudalai' l-müteverri ' in bi' l-fi ' l  şeyhülislam ve hace-i 
fezail-irtisamum olan mevlana es-Seyyid Feyzullah eda
ma' llahı1 te'ala fezailehı1 tarafından vekil-i mu' teberleri 
olan ei-Hacc Ahmed bin Ramazan zide mecduhı1 mec
lis-i ma'küd-ı mezbfirda takrir-i kelam idüp müvekkil-i 
müşarun ileyh kimesnenün mülkine ittisalden ari mev
zi '-i halide abar-ı müte'addide hafr murad itmeleriyle 
emr ü tevkllleriyle ben dahi vekaleten mahal l-i mez
bfirda aydınlığı(?) on sekiz üsbu' ve kaddı bir zira' altı 
üsbu' ve tarafeynün cidarı yarımşar zira' ve kapakları 
kum ve kireç ile derz almış derzi yapılu bayır yalı 
makas ve on beşi boş baca hafr ve baca ve taht-ı arzdan 
dört yüz kırk iki buçuk kulaç lağmdan hasıl olan suyı 
kanavat ile mahall-i mezkfirdan Makbul Hasan Paşa 
suyına ve andan cennet-mekan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün Ma'zfil kemeri dimekle ma'rfif kemer 
kurbında suyı yolına bi izni' l-mütevelli i lhak u idrac 
eylemişümdür haliya miyahun kemal-i kılleti zemanı 
olmakla Suyolcılar beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfif 
ve semt-i me' lfif üzre vezn [ü] ayar ve tahmin-i sahih ile 
tahmin olmmak matlübumdur didükde Astane-i sa'a
det'de bi ' l-fi ' l  Su nazırı olan Osman bin Ali ve Su
yolcı lar kethudası Hacı Ham bin Ömer ve katibieri 
Seyyid Ahmed bin Ham ve Suyolcı lar serbölüklerinden 
Abdurrahman bin Süleyman ve Mehmed bin Kamil ve 
el-Hacc is ma 'il bin i vaz vesayir Suyolcılar m uma il ey h 
el-Hacc Ahmed'ün müvekkil-i müşarun ileyh içün hafr 
itdürdüği mayun mecma'-ı yenab i ' i  olan maslakdan 
vezn [ü] ayar ve tahmin-i sahih i le tahmin eylerlük
lerinde tarnın ü kamil ve revan on dört masura su zahir ü 
nümayan olmağla marrü'z-zikr on dört masura suyın 
yalnız iki masurasını hakk-ı mecra ifraz ve mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile müşarun ileyhün on iki masura 
mülk-i halis suları kaldığı mahallinde icma' u ittifak 
itmeleriyle sene erba'a aşere ve mie ve elf Safer'inün 
gurresinde hüccet-i şer' iyye virilmekle mficebince be
rat-ı şerif virildüği se bt o l ındı. 

Fi 24 Ra sene [ 1 ]  1 1 4 [ 1 8  Ağustos 1 702] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

1/8212 Haslar Kadı Yakup/u köyü Kemerdere 'de 
Sultan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyoluna mü/hak 
Hacı Ramazan 'ın katma suyundan Mustafa Bey 
mahallesinde Halil Paşa camii civarındaki medreseye 
su bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] işbu mahallün geçmişi iki kağıd aşağısına 
nazar olma gaflet ol ınmaya. 

Nişan oldur ki :  
Havass-ı Kostantıniyye kazasına tabi '  Ya'küblı nam 
karye sınurında Kemerdere dimekle ma'rüf mahallde 
müderrisinden nezaret-i şeyhülislamide olan evkaf 
müfettişi vekili Eyyübzade Mehmed ve Haremeyn 
evkafı müfetti şi vekili diğer Mehmed ve nezaret-i sadr-ı 
a'zamide olan evkaf müfettişi vekili Abdurrahman zlde 
fazluhum vesayir müslimin ile akd-i mecl is-i şer'-i 
mübin olındukda rafi' a' lemü' l-ulemai ' l-mütebahhirln 
efdalü' l-fudalai' l-müteverri'ln şeyhülislam ve hace-i 
fezail-irtisamum olan mevlana es-Seyyid Feyzullah 
edama' llahu te' ala fezayilehünun vekil-i mu'teberleri 
olan el-Hacc Ahmed bin Ramazan zlde mecduhü 
müşarun ileyhün emr [ü] tevkilleriyle bundan akdem 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde abar-ı 
müte'addide hafr ve taht-ı arzdan lağmlar ve kanavat ile 
cem' u tahsil ve mayun erbabı beyninde mu'tad olan 
tarz-ı ma'rüf ve semt-i me' lüf üzre vezn ü ayar ve 
tahmin-i sahih ile tahmin ve ma'rifet-i şer'le keşf 
itdürdükde tarnın ü kamil ve revan on dört masura su 
zahir ü nümayan olmakla marrü'z-zikr suyı mahall-i 
mezkürdan müteveffa Makbul Hasan Paşa suyı yol ına 
ve andan cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazret
lerinün Ma'zül dimekle ma'rüf dimekle ma'rüf7 kemer 
kurbında suyı yol ına bi izn i ' l-mütevelli i lhak u idrac ve 
iki masura su hakk-ı mecra ifraz olındukdan sonra 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile müşarun i leyhün 
mülk-i halis on iki masura suyınun iki masurası mah
miyye-i İstanbul'a dahil oldukda Mustafa Beğ mahal
lesinde vaki' Halil Paşa cami' i kurbında müceddeden 
bina eyledükleri medrese-i celilelerinde cari olmak üzre 
ta'yln eylemişlerdür didükde sene erba'a aşere ve mie 
ve elf Safer'i nün gurresinde hüccet-i şer' iyye viri lmekle 
mücebince berat-ı şerlf virildüği sebt ol ındı. 

Fl 24 Ra sene 1 1 14 [ 1 8  Ağustos 1 702] 

27 "dimekle ma'nif' mokerrerdir. 
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1 3 8  VAKlF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

118311 Haslar Kadı Yakup/u köyü Kemerdere 'de 
Sultan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyoluna mülhak 
Şeyhülislam Seyyit Feyzullah 'ın katma suyundan bir 
miktarının sabık Mekke kadısı Mustafa 'ya satılarak 
istediği yere bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Kadi Ya'küblı nam karye 
sınurında Kemerdere dimekle ma'rfıf mahallde müder
risinden nezaret-i şeyhülis lamide olan evkaf müfettişi 
vekili Eyyfıbzade Mehmed ve Harerneyn-İ şerlfeyn mü
fettiş i  vekili diğer Mehmed ve nezaret-i sadr-ı a'zamide 
olan evkaf müfettişi vekili Abdurrahman zide fazluhum 
vesayir müslimin i le akd-i meclis-i şer'- i  şerif olındukda 
seyyidü' l-ulema senedü' l-fudala b i ' l-fi' l  şeyhülislam ve 
hace-i fezail-irtisamum olan rı1evlana Seyyid Feyzullah 
edama' l lahu te'ala fezailehfı taraflarından vekil- i  şer'l
Ieri el-Hacc Ahmed bin Hacı Ramazan z'ide mecduhfı 
meclis-i ma'küd-ı mezkfırda takrir-i kelam idüp müşa
run ileyhün emr ü tevkllleriyle bundan akdem kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde abar-ı 
müte'addide hafr ve taht-ı arzdan lağmlar ve kanavat i le 
cem' u tahsil ve mayun erbabı beyninde mu'tad olan 
tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lfıf üzre vezn [ü] ayar ve 
tahmin-i sahih ile tahmin ve ma'rifet-i şer' le keşf 
itdürdükde tarnın ü kamil  ve revan on dört masura su 
zahir ü nümayan olmağla marrü'z-zikr suyı mahall-i 
mezkurdan müteveffa Makbul Hasan Paşa suyı yolına 
andan merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Ma'zfıl kemeri kurbında suyı yolına bi izni ' l-mütevelli 
i lhak u idrac ve iki masura su hakk-ı mecra ifraz 
olındukdan sonra mecra vü kanavatma tebe' iyyet i le 
müşarun i leyhün mülk ve halis28 on iki masura suları
nun nısf masurasını müşarun i leyhün hazinedarlığı 
h ıdmetinde olan rafi' Hasan zide mecduhunun İstan
bul'da (boş) mahallesinde vaki '  menzil ine cari olmak 
üzre ta'yin itmişlerdür didükde sene erba'a aşere ve mie 
ve elf Safer'inün gurresinde hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mfıcebince berat-ı şerif virildüği sebt olındı. 

Fi 24 Ra sene ı ı ı 4 [ 1 8  Ağustos 1 702] 

1183/2 Haslar Kadı Yakup/ı köyü Kemerdere 'de Sul
tan Süleyman 'ın Mazul kemeri suyoluna mülhak 
Şeyhülislam Seyyit Feyzullah 'ın katma suyundan bir 
miktarının sabık Mekke kadısı Mustafa 'ya satılarak 
istediği yere bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 

28 millk-i halis 
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Seyyidü' l-ulema senedü' l-fudala şeyhülislam ve hace-i 
fezail-irtisamum olan mevlana es-Seyyid Feyzul lah 
edama' l lahu te'ala fezayi luhunun taraflarından vekil-i 
mu'teber-i şer''i'leri olan Ahmed bin Ramazan zlde 
mecduhu mecl is-i şerlfe varup müşarun i leyhün emr ü 
tevk1lleriyle bundan akdem Havass-ı refı'a kazasına 
tabi '  Kadi Ya'küblı nam karye sınurında Kemerdere 
dimekle meşhur kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '-i hallde abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz 
lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil ve mayun erbabı 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rCıf [ve] semt-i me' luf 
üzre ve ma'rifet-i şer' le keşf ü mu'ayene olındukda 
tarnın ü kamil ve revan on dört masura su zahir ü 
nümayan olmağla marrü'z-zikr suyı mahall-i mezburdan 
merhum Makbul Hasan Paşa suyı yolına andan Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün [Ma'zul di
mekle] ma'ruf kemeri kurbında suyı yolına bi iz
n i ' l-mütevelll i lhak u idrac ve iki masura su hakk-ı 
mecra ifraz ol ındukdan sonra mecra vü kanavatma 
tebe' iyyet i le müşarun i leyhün mülk-i hal is on iki 
masura suları kalmışidi el-haletü hazihl marrü'z-zikr 
sudan mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h isse
s iyle bir masurasın ifraz ve tahtacıları(?) olup Anadalı 
kadlaskerl iği payesiyle sabıka Mekke-i mükerreme ka
dlsı olan rafı' a' lemü ' l-ulemai ' l-mütebahhirln mevlana 
es-Seyyid Mustafa edama' l lahu te'ala fezailehuya tern
Ilk ü ta'yln idüp ve müşarun i leyh di ledüği mahallden 
ifraz ve diledüği mahallde İcra eylesün didiler diyü 
hatm-i kelam eyledükde canib-i şer'den sene erba'a a
şere ve mie ve elf Şa'ban'ınun on dördünci güni tari
hiyle müverrah hüccet-i şer ' iyye viri lmekle mucebince 
rikab-ı hümayfın tarafından virildüği beratdan sebt 
o l ındı .  

F1 1 7  L sene 1 1 1 4 [6 Mart 1 703] 

-
118411 Haslar Orta Belgrad civarında Çiftehavuz 
suyoluna mü/hak muhasebeci Mehmet Efendi'nin 
katma suyunun mirasçı/ara intikaline ve mirasçılar 
tarafindan da Hacı Ahmet'e satılarak istediği yere 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Rafı' Matbah-ı amire emini vekili Mehmed zlde mec
duhfı gelüp mahruse-i İstanbul mahallatından Attımer
mer kurbında Hüseyin Ağa mahal lesinde sakin el-Hacc 
Ahmed bin Hüseyin mahmiyye-i mezburede arahacılar 
karhanesi yanında Mahmud Ağa cami'- i şerlfı kurbında 
sakin Muhasebeci Mehmed Efendi ibn-i Abdülmennan 
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hayatında bin yetmiş bir senesi Saferü' l-hayr'un on seki
zinci güni Haslar kazasına tabi '  Orta Belgrad nam kar
yede Çiftehavz kurbında Uzuntarla dimekle ma'rfıf ma
hallde malıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' I-arz 
lağmlar ve kanavat i le cem' u tahsil ve mil'nun erbabı 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfif ve semt-i me' lt1f 
üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh ile tahmin itdürdükde 
tarnın [u] kamil altı masura su zahir ve ol suyı zikri mü
n1r iden Çiftehavz suyı yolına bi ' l-izn i ' l-mütevelll i lhak 
u idrac ve iki masura suyı hakk-ı mecrii al ıkonı ldukdan 
sonra mecra vü kanavatma tebe' iyyet i le dört masura 
hal is suyı kalup hayatında tasarruf ve ba'de' l-vefiit 
veresesi ve zevcesi Andellb bint-i Abdullah nam biitOn 
i le sulbl oğul ları Abdullah ve İbrahim'e irsen intikal 
eyledükden sonra bir masurasını mGma i leyh Ahmed 
semen-i ma' lGma vü medfG'a iştirii ve yedine virilen 
hüccet-i şer' iyye natık aldığı üzre zikr alınan dört ma
sura sudan mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
hissesiyle bir masurasını ifraz ve mülki oldukdan sonra 
mGma i leyh Mehmed zlde mecduhGnun vekili Hasan 
zlde kadruhGya üç yüz kırk guruşa mezkGr Ahmed'ün 
vekil i diğer Hasan biiten bey' u temllk ol dahi müvekkil i  
içün vekaleten iştira ve temellük ve meblağ-ı mezbGrı 
mGma ileyh yedinden temamen ahz ü kabz eyleyüp 
ba'de' l-yevm zikr alınan bir masura su mGma i leyh 
Mehmed'ün olup diledüği malıal lden ifraz ve di ledüği 
yirde icra eylesün diyü sene erba'a aşere ve mie ve elf 
Zi' l-ka'de'sinün ikinci güni tarihiyle müverrah Haslar 
kadi'sı naibi mevlana Şerif(?) zlde i lmuhG tarafından 
virilen hüccet-i şer' iyye düstGru ' l-amel olmak üzre 
Haslar kadi'sı olan mevlana Süleyman zide fazluhG 
mühriyle mahtGm imza itmeğle mGcebince nişan-ı şer'if 
yazıldığı sebt alındı . 

Fi eviisıt-t S sene 1 1 1 5 [26 Haziran-S Temmuz 1 703] 

1/84/2 Haslar Cebeci köyü Iskarabaşı 'ndaki suyun 
azaldığının haber verilmesi üzerine ölçülmesine dair 
berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Vezir-i a'zam-ı sabık müteveffa Hüseyin Paşa'nun ha
yatda iken vekil-i şer'lsi ve hane kethudası müteveffa-yı 
müşarun i leyhün medine-i EyyGb mahalliltından Baba 
Haydar-ı Nakşibendi mahallesinde vaki' bağçelerine 
Havass-ı refı'a kazasına tabi '  mlri suyolı karyelerinden 
Cebeci nam karye kurbında Iskarabaşı dimekle ma'rGf 
mevzi 'den cereyan iden suyın kemal-i kı l leti zemanıdur 
diyü ihbar ve vezn ü ayar olınmasiyçün bundan akdem 
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müfettiş-i evkaf vekili ve Hassa su nazırı Osman zide 
kadruhü ve Suyolcılar kethudası Hacı Hüseyin ve Sü
leymaniyye suyolcıları serbölüği Mehmed ve Ayasofya 
suyolcıları serbölüği Hacı İsma'il ve Sultan Bayezid 
suyolcıları serbölüği Abdurrahman ile üzerine vanlup 
manutı erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rüf ve 
semt-i me' lüf üzre vezn [ü] ayar [ve] tahmin-i sahih ile 
tahmin olındukda tarnın ü kamil bir lüle su cari olduğın 
haber virdüklerinde sene seliise aşere ve mie ve elf 
şehr-i Rebi'ul-evvel'inün on altıncı güninden hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mücebince nişan-ı şerif yazılduğı 
sebt olındı. 
Fi evail-i Rebi'u' l-ahir sene 1 1 1 5 [ 14-23 Ağustos 1 703] 

118511 Küçükköy'de Ayasofya suyoluna mülhak Su 
nazırı Osman 'ın suyunun Edirne kadısı Hacı Ahmet'e 
satılarak Elvanzade mahallesindeki evine bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Rafı' Edirne kadisı payesiyle imametüm hıdmetinde 
olan Hacı Mehmed zidet fezailuhü Südde-i sa'adet'üme 
gelüp Havass-ı aliyye kazasına tabi '  ınir! suyolı karye
lerinden Küçükköy'ün İstanbul tarafında köprünün aşağı 
mahallinden bağlara varınca kimesnenün mülkine itti
salden ari mevzi '-i halide b i ' l-fı' l  Su nazırı olan Osman 
bin Ali'nün malıyla sekiz aded baca hafr ve tah
te' I-arzdan lağm ü kanavat ile cem' u tahsil ve manun 
erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rüf üzre savb-ı 
şer'-i enverden mevlana Arif Mehmed irsal olınup ol 
dahi vezn ü ayar ve tahmin-i sahih ile vezn ü keşf 
itdürdükde tarnın ü kami l  dört buçuk masura su cari ve 
mahall-i merkürndan Ayasofya lağmına izn-i mütevelli 
ile ilhak u idrac eyledüği ma-i leziz-i carinün has
be' l-mu'tiid hakk-ı mecrası ihrac olındukdan sonra baki 
kalup el-an tasarrufında olan dört masura suyın men
ha' ından yolına gelince mecra vü kanaviit-ı memlü
kesinün sekiz sehminden b ir selım-i şayi' i muhtevl 
olduğı nısf masura suyı cemi'-i tevabi '  u Jevahıkı i le 
mevlana-yı müma ileyhe iki yüz guruşa tarafından Icab 
ve kabul i havi bey' -i kat'! ile bey' u temlik ve teslim 
idüp ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve tesellüm ve 
kabUl eyledüğinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbür 
iki yüz guruşı mevlana-yı müma ileyh Hacı Mehmed 
zidet fezai luhü yedinden temamen ahz ü kabz idüp min 
ba'd marrü'z-zikr dört masura suyın mecra vü kanavat-l 
memlilkesinün sekiz sehminden bir sehmi muhtevi 
olduğı nısf masura su mevlana-yı milma i leyhün mülk-i 
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118512 Haslar Ayvad/ı köyü civarında Sultan Sleyman 
camii suyoluna mü/hak Saliha 'nın katma suyunun bir 
miktarının �mire ağası Osman 'a satıldığına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Bi ' l-fi ' l  Saray-ı amirem ağası olan rafi ' Osman Ağa 
zlde ulüvvuhQ Südde-i sa'adet'üme gelüp mahmiyye-i 
istanbul'da Şüca' eddln mahal lesi sakinelerinden Sal iha 
bint-i Süleyman'un Havass-ı refi' a kazasına tabi '  Ay
vadlu nam karyede Uzunkemer kurbında Bakras nam 
mahallde kimesnenün mülki o lmayan mevazi ' -i hal iye
de bundan akdem malıyla hafr eyledüği abar-ı mü
te'addideden cem' ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat [ü] 
müsennat ile mahall-i mezbCırda vaki' müteveffa Rüs-
tem Paşa suyı yolına andan merhum Sultan Süleyman 
Han tabe serahunun mahmiyye-i mezbCırede vaki' 
cami '-i şerifleri suyı yolına izn-i mütevel ll ile i lhak u 
idrac eyledüği üç buçuk masura suyın buçuk masurası 
hakk-ı mecra ifraz ol ındukdan sonra baki kalan üç 
masura ma-i car!nün mecra YÜ kanavat-t memlfıkesinün 
üç sehminden bir sehm-i şayi ' i  havl olduğı hakk-ı 
mecrasıyla bir masura suyı tevabi '  u levahıkı i le mCıma 
i leyhün karındaşı Hacı Hasan'a vekaleten iki yüz doksan 
guruşa bey' -i kat '!  ile bey' u temllk ol dahi karındaşı 
mCıma ileyh içün vekaleten iştira ve temel lük ve kabul 
eyledükden sonra meblağ-ı mezbCırı yedinden ahz ü 
kabz itmeğle min ba'd kanavat-t memlCıke-i mezbQrenün 
üç sehminden bir sehm-i şayi ' i  havl olduğı hakk-ı mec
rasıyla bir masura su amme-i menafi' u merafıkı i le 
mCıma i leyhi.in mülk-i müşterasıdur diyü mu'terif ol
mağla sene hamse aşere ve mie ve elf şehr-i Re
bl'u ' l-ahir'inün yiğirmi  altıncı güninden taraf-ı şer'den 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mCıcebince şürCıtıyla nişan-ı 
hümayCın yazılup sebt-i defter o l ındı . 

Fl evasıt-ı Safer sene 1 1 1 6 [ 1 5-24 Haziran 1 704] 
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118611 Haslar Cimri deresi civarında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Hadım Hasan Paşa vakfı su
yolunun tamirine ve bu vakfa ait suyun bir miktarının 
müteveffa Başdefterdar kaymakamı Ali'ye satılma
sına ve Ali 'nin ölümüyle de Reisülküttab Ebubekir'e 
intikaline dair berat kaydı. 

N işiin oldur ki :  
B i ' l-fı ' l  Relsü' l-küttiibum olan riifı '-i tevki' -i refi' 
u' ş-şiin-ı hakani iftihiirü' l-emiicid ve' l-ekiirim ciimi ' 
u' l-mehamid ve' l-mekarim Ebubekir dame mecduhı1 
gelüp mahmiyye-i İstanbul'da Süleymaniyye kurbında 
mutasarrıf olduğı mülk menzilinün mutasarrıf-ı sabıkı 
olup sabıka Astı'ine'de Başdefterdar kaimma

.
kamı olan 

müteveffa A li b in Zülfikar yine mahmiyye-i Istanbul'da 
müteveffa Hiidim Hasan Paşa evkafınun mütevelllsi 
Haffaf Hall! bin Abdul lah mütevel lisi oldığı vakf-ı 
mezbı1rdan olup Havass-ı al iyye kazasına tabi '  kimes
nenün mülkine ittisalden ari Cimri deresi dimekle 
ma'rı1f vadi'de vaki' lağm ve hacalardan nübı1' idüp 
vadi-i mezkı1rdan künk ile merhum ve mağffırun leh 
Sultan Süleyman Han tabe serahu suyolına karışup 
ba'dehÜ mahmiyye-i mezburda Cığaloğlı sarayı öninde 
viiki' mezbı1run sebil ve çeşmesine cereyan iden üç 
masura vakf suyın yolı viidi-i mezburdan merhum-ı 
müşiirun i leyhün suyı kemerine gelince künkleri mü
ceddeden ta'mlr ve zikr olman lağm ve bacalar ta'mir 
olmmak lazım gelüp lakin mesarif- i  mezkureye vakfdan 
müsa'ade olmamağla müddet-i medid zikr olman çeşme 
ve sebilhaneye bir katre su cereyan itmedüği mukarrer 
olmağın umumen ol canibden İstanbul'a cereyiin iden 
mülk ve vakf sulartın yol ları ta'mir ü termim olınmak 
üzre ferman sildır ve tenbih oldukda re 'y-i hakim ve 
nazır-ı vakf olan Daru' s-sa' iidet'üm ağası ma'rifetiyle 
vakf-ı mezburun suyol ın ı  imiiret ve meremmet içün 
tevl iyeti hasebiyle gal le-i vakfdan edii olmmak muhal 
olup ve zikr ol ınan sebilhiine ve çeşmeye iki masura su 
vefa idüp bir masuradan fazla olmamağla meremmet 
içün istidane eylediği e l l i  dört bin akçe içün bir masura 
ma-i fazlayı ifraz ve ahara ibaha idüp semeni i le deyn-i 
mezburı edii eylemek lazım gelmekle zikr olman üç 
masura sudan bir masurasını izn-i hakim ve ma'rifet-i 
niizır i le müteveffa-yı mezbur Ali bin Zülfikar'a dört 
yüz el l i  guruşa ibiiha ve ifriiz idüp di ledüği mevzi 'e İcra 
eylemeğe izn virilüp müteveffa-yı mezbur dahi kab� l ve 
meblağ-ı mezbı1rı yedinden vakf içün ahz ü kabz ıdüp 
zikr olman üç masura suyın bir masurası müteveffa-yı 
mezbı1rundur d iyü taraf-ı şer'den sene tis'a ve semanOn 
ve elf Şa'ban'ınun on beşinci güninde canib-i şer'den 
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hüccet-i şer' iyye virilmekle ol menzil ve su irs-i şer'le 
mfıma ileyhe intikal itmeğle hüccet-i şer' iyye müce
bince şürfıtıyla nişan-ı hümayfın yazılup sebt-i defter 
olınmışdur. 

Fi evabir-i Şevval sene l l  ı 6 [ 1 5-24 Şubat ı 705] 

118711 Haslar Müderris köyü Turunçluk civarında 
Sultan Süleyman suyoluna müllıak Süleymaniye 
mütevellisi Alımed Efendi suyunun miktarının tesbi
tine ve bu suyun bir miktarının Sadrazam Ali Pa
şa 'nın Koruk Malımut malıallesinde bina ettiği çeşme
ye bağlanmasına dair berat kaydı. 

Bi ' l-fı ' l  mesned-ara-yı saclaret-i uzma olan devletlü 
sa'adetlü Ali Paşa hazretlerinün taraf-ı şeriflerinden 
vekil olup ev kethudaları ve hala Süleymaniyye evkafı 
mütevellisi olan müderrisinden Ahmed Efendi Havass-ı 
aliyye kazasına tabi ' Müderris karyesi sınurında Tu
runçluk kemeri'nün sağ canibinde tarik-ı amın beyninde 
vaki' su lağmınun üzerinde akd olman meclis-i şer'-i 
şerifde takrir-i kelam idüp vezir-i müşarun i leyh hazret
leri işbu kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i 
halide kendü halis malıyla merhum Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün suları kanavatma altı yüz yiğirmi 
zira' mikdan ba'id viidicle on üç aded baca hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ile cem' ve bin beş yüz ell i aded künk 
ile merhum-ı müşarun i leyhün suyına bi izn i ' l-mütevelll 
ilhak u idrac eyledüği suyın henüz mikdan ma' ICım 
olmamağla suyolcılar beyninde mu'tad olan tarz-ı 
ına' rfıf ve semt-i me' lfıf üzre vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahih ile tahmin olmması matlfıblarıdur didükde Hassa 
su nazırı el-Hacc Osman Ağa ve Suyolcı lar kethudası 
ei-Hacc Hüseyin ve Süleymaniyye suyolcıları serbölüği 
Mehemıned vesair suyolcı lar vezn ü ayar eylediik
lerinde tarnın ü kamil üç masura ve bir çuvaldfız su cari 
olduğını icına' u ittifak ve bir çuvaldCızı hakk-ı mecra 
alıkonı ldukdan sonra ınarrü 'z-zikr üç masura ma-i cari 
ınalırCıse-i İstanbul'a dahil oldukda bir buçuk masurasını 
vezlr-i a'zam-ı müşarun ileyh hazretleri odabaşısı çar
şfısı kurbında Koruk Mahmud mahallesinde hasbeten 
l i ' llahi te'ala müceddeden bina vü ihya huyurdukları 
çeşınede icra olmmak üzre tahsis ve ta'yin eylemiş
lerdür didükde savb-ı şer' -i şerifden ba' s ü irsal olman 
Arif Mehmed Efendi mahal l inde ketb ü tahrlr ve 
ba'dehfı meclis-i şer'a gelüp inha vü takrir idüp işbu 
sene tis'a aşere ve mie ve elf şehr-i Ramazan'ınun 
yiğirıni sekizinci güninde virilen hüccet-i şer' iyye 
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mücebince herat-ı alişan viri lmekle mahalline kayd 
olındı .  

F i  7 Za sene [ 1 ]  1 1 9 [ 30  Ocak 1 708] 

118712 Haslar Karka ile Keteli(?) köyü arasında 
Sultan Süleyman suyolına mü/hak Hassa su nazırı 
Osman Ağa 'nın katma suyunun Sadrazam Ali Paşa 'ya 
satılarak Akseki mahallesinde Saadethane kapısındaki 
çeşmesine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Hala Hassa su nazırı olan Osman Ağa meclis-i şer'-i 
şerifde bi ' l-fı ' l  revnak-efza-yı saclaret-i uzma olan 
devletlü sa'adetlü Ali Paşa hazretlerinün taraf-ı şerif
lerinden vekil olup ev kethudaları ve Süleymaniyye 
cami ' i  evkafı mütevellisi olan müderris Ahmed Efendi 
muvacehesinde ikrar ve takrir-i kelam idüp yedümde 
olan keşf hücceti natık olduğı üzre bundan akdem 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Karka nam karye bağ
larında Keteli(?) karyes iyle karye-i merküm beyninde 
kimesnenün mülkine ittisalden Ml mevzi '-i halide 
malum ile savakdan fazla yedi aded baca hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil ve mahall-i 
mezkurdan mahmiyye-i İstanbul'da Kebeciler hanı suyı 
yolına andan merhum Sultan Süleyman Han hazret
lerinün suyı yolına bi izni ' l-mütevelli ilhak u idrac 
eyledüğüm beş buçuk masura suyın bir masurası hakk-ı 
mecra ifraz ve baki kalup el-an tasarrufumda olan dört 
buçuk masura suyın menba'ından yolına gelince mecra 
vü kanavat-ı memlukesinün dokuz selımden iki selım-i 
şayi' ini muhtevl olduğı bir masura suyı cümle tevabi '  u 
levahıkıyla vezlr-i a' zam-ı müşarun ileyh hazretlerine 
dört yüz guruşa bey' ve kabz-ı semen eyledüm didükde 
vekil-i mezkür Ahmed Efendi vezlr-i a'zam-ı müşarun 
ileyh hazretleri mülk-i müşterası olan bir masura suyı 
İstanbul'da Akseki mahallesinde Hablb-i Huda ve 
Resul-i kibriya ve Şefi'-i yevmü' l-ceza Muhammedi
ni ' I-Mustafa salla' l lahu te'ala aleyhi ve sellem haz
retlerinün bırka-i şerifeleri mahfüz olan Sa'adethane 
kapusında müceddeden bina vü ihya eyledükleri çeş
meye tahsis u icra buyurmışlardur diyü tasdik idüp sene 
tis 'a aşere ve mie ve elf Rebl'u' l-ahir'inün on dördünci 
güninde virilen hüccet-i şer' iyye mucebince nişan-ı 
hümayün virilmekle mahalline kayd ol ındı . 

Fi 7 Za sene [ 1 ] 1 1 9  [30 Ocak 1 708] 
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1188/1 Küçükköy 'de Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
Hassa su nazırı Osman Ağa 'nın katma suyunun bir 
kısmının Sadrazam Ali Paşa'ya satılarak Küçükka
raman 'da hamam yakınındaki çeşmesine bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Hala Hassa su nazırı olan Osman Ağa meclis-i şer'-i 
şerifde bi' l-fi ' l  revnak-efza-yı saclaret-i uzma olan dev
letlü sa'adetlü Ali Paşa hazretlerinün taraf-ı şeriflerin
den vek'il olup ev kethudaları ve hala Süleymaniyye 
evkafı mütevel llsi olan müderris Ahmed Efendi mahza
rında ikrar ve takrlr-i kelam idüp işbu yedümde olan 
keşf hücceti natık olduğı üzre bundan akdem Havass-ı 
al iyye kazasına tabi'  Küçükköy'ün sınurında Koyun 
deresi dimekle ma'rfıf mevzi 'de malum ile sekiz aded 
baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsll 
ve mahall-i mezbfirdan Tavukcıbaşı All Ağa suyına 
andan merhum Sultan Bayezld Han hazretlerinün suyı 
yol ına bi izni ' l -mütevell'i i lhak u idrac eyledüğüm bir 
masura ve bir çuvaldfiz suyın bir çuvaldfizı hakk-ı 
mecra ifraz olındukdan sonra baki kalup hala mecra vü 
kanavatma te be' iyyet i le mülküm olan bir masura suyı 
cemi'-i tevabi'  u levahıkı i le müşarun ileyh Vezlr-i 
a'zam hazretlerine üç yüz guruşa bey' ·ve kabz-ı semen 
eyledüm ba'de' l-yevm mülk-i müşterasıdur didükde 
mfima ileyh Ahmed Efendi dahi müvekkil-i müşarun 
ileyh hazretleri mülk-i müşterası o lan bir masura suyı 
mahmiyye-i İstanbul'da Küçükkaraman'da Harnınarn 
kurbında hasbeten l i ' l lahi te 'ala müceddeden bina 
eyledükleri çeşmeye tahsis u icra idüp el-an ibiidulliih 
intifii üzrelerdür diyü tasdik ve tahkik idüp kıbel-i 
şer'den sene tis 'a aşere ve mie ve elf Rebl 'u ' l-ahir'inün 
on dördünci güninden viri len hüccet-i şer' iyye muce
bince nişan-ı hümayfin viri lmekle mahall ine kayd 
o l ındı . 

Fl 7 Za sene [ 1 ]  1 1 9 [30 Ocak 1 708] 

118812 Haslar Müderris köyünde Turunçluk kemeri 
civarında Sultan Süleyman suyuna mü/hak Süley
maniye mütevellfsi Ahmet Efendi suyunun mikdarının 
tesbitine ve bu suyun bir miktarının Sadrazam Ali 
Paşa 'nın Ebubekir Paşa camii civarında bina ettiği 
çeşmeye bağlanmasına dair berat kaydı. 

Havass-ı al iyye kazasına tabi' Müderris nam karye 
s ınurında Turunçluk kemeri'nün sağ canibinde tar'ik-ı 
amın beyninde viiki ' su lağmınun üzerinde bundan ak
dem akd alınan meclis-i şer'-i şer'ifde bi ' l-fi ' l  rev-
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nak-efza-yı saclaret-i uzma olan devletlü sa'adetlü Ali 
Paşa hazretlerinün taraf-ı şeriflerinden vekil olup ev 
kethudaları ve hala Süleymaniyye evkafı mütevellisi 
olan Ahmed Efendi takrir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-me
ram idüp vezir-i a'zam-ı müşarun ileyh hazretleri işbu 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i halide kendü 
malıyla merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
su yı kanavatma altı yüz yiğirmi zira' mikdan ba ' id 
vadide on üç aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ile cem' 
u tahsil ve bin beş yüz elli aded künk i le merhum-ı 
müşarun i leyhün suyına bi izni ' l-mütevelli ilhak u idrıle 
eyledüği suyın henüz mikdan ma' lum olmamağla 
suyolcılar beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfif ve semt-i 
me' luf üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sahih ile tahmin 
olmmak muradlarıdur didükde Hassa su nazırı ei-Hacc 
Osman Ağa ve Suyolcılar kethudası el-Hacc Hüseyin ve 
Süleymaniyye suyolcıları serbölüği Mehmed vesair 
suyolcılar vezn ü ayar eyledüklerinde tarnın ü kamil üç 
masura ve bir çuvalduz su olduğı icma' u ittifak ve bir 
çuvalduzı hakk-ı mecra ifraz olındukdan sonra zikr 
olman üç masura suyın bir buçuk masurasını vezir-i 
a'zam-ı müşarun i leyh hazretleri mahmiyye-i İstanbul'da 
Ebubekir Paşa cami'  i kurbında ta'mir ü ihya eyledükleri 
çeşmede cari olmak üzre ta'yin ü tahsis buyurmışlardur 
didükde savb-ı şer'den ba's ü irsal olman Arif Mehmed 
Efendi mahallinde ketb ü tahrir ve ba'dehu gelüp 
meclis-i şer'de inha vü takrir idüp işbu sene tis'a aşere 
ve mie ve elf Ramazan'ınun yiğirmi sekizinci güninde 
virilen hüccet-i şer' iyye mucebince nişan-ı hümayun 
virilmeğin mahal l ine kayd olındı. 

Fi 7 Za sene [ 1 ]  ı ı 9 [30 Ocak ı 708] 

118911 Bakraç deresi 'nde Küçükmukaheleci Kasım 'ın 
katma suyunun harap olan suyolunun tamir olunup 
temizfenerek Çelebioğlu mahallesindeki eve ve iki adet 
çeşmeye su hağlandığına dair herat kaydı. 

[Derkenar] Mahalline kaydı(?) kabul(?) olmağla şerh 
virildi . 
[Derkenar] işbu derun-ı kaydda muharrer bağçe 
derunında cari iki masura ma-i lezizün bir çuvalduzı 
akd-i mütevelli [ile]ahara fıiruht baki bir masura ve üç 
ÇUVaJduz ma-i lezizün aba YÜ ecdadından mevrus olmak 
üzre maliki olan es-Seyyid İbrahim Beğ ibn-i Ali Beğ 
ma-i mezburı Galata'da vaki' Bereketzade el-Hacc Ali 
Efendi nam sahibü' l-hayrun bi ' l-fi ' l  vakf mütevellisi 
olan es-Seyyid el-Hacc Ali Efendi ibn-i Mehmed lağm ü 
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kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet ile 
mütevelli-i müma i leyhün vakf-ı mezbüreye akar olmak 
üzre bii hüccet-i şer' iyye bey' u teslim idüp vakf-ı 
mezbürun müstağallatından oldukdan sonra menzil-i 
mezbürun n ısf-ı şayi ' i  ve ma-i leziz-i mezbürun bir 
masurasını mezbür Ali Beğ'e ve menzil-i mezbürun 
nısf-ı şayi ' -i aharı i le üç çuvaldüz ma-i lezizi Şerlfe 
Fatıma'ya ( . . .  ) mütevellisi b i ' l-icareteyn(?) lcar eyledi
ğini mübeyyin virilen hüccet Eyyüb defterine kayd 
olınmağla işbu mahalle şerh virildi .  

Fi 1 1  N sene 1 229 [27 Ağustos 1 8 1 4] 

Nişan oldur ki :  
Haliyil Başmuhasebeci olan rafı '-i  tevki'-i refi'u'ş-şan-ı 
hakani iftihiirü' l-emacid ve' l-ekiirim es-Seyyid Abdül
kerim bin es-Seyyid Mehmed dame mecduhı1 gelüp 
medine-i Hazret-i Eyyüb-i Ensari aleyhi rahmetü' l-Barl 
mahal liltından Baba Haydar-ı Nakşibendi mahal lesinde 
vaki' mülk menzil ine bin sekiz senesinde malik olan 
küçük mukabeleci müteveffa Kasım hayatında Çaşnigir 
kemeri ile Ayvad kemeri beyninde Çiftalanı yolı 
dimekle ma'rüf tarikdan Bakras deresi nam mahallde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '- i  halide 
malıyla su bulup ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' 
u tahsil ve milnun erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı 
ma'rüf üzre vezn ü :ıyar itdürdiğinde kamil üç masura 
su hasıl olmağla hakk-ı mecrası alıkonı lup baki mecra 
vü kanavatma tebe' iyyet ile mülki olan suyı menzil-i 
mezbürda cari olmak üzre ta'yln ü icra itdürdiğinden 
sonra tedavül-i eyadl ile bin otuz dokuz senesinde 
menzil-i mezbüra malik olan müteveffa Kapudan Hasan 
Paşa işbu lağmun aşağı tarafından müteveffa Gazanfer 
Ağa suyına karlb Bakrac havzı kurbında kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '- i  halide ol dahi malıyla 
abar-ı müte'addide hafr ve tahte' I-arz lağrn ü kanavat ile 
cem' u tahsil idüp hasıl olan suyın hakk-ı mecrası ifraz 
ol ındukdan sonra bakisi menzil-i mezbürda ciir'i iken 
tarlk-ı amın tarafında müceddeden bir çeşme bina ve bir 
masurasını çeşme-i mezbı1rede cari ve bakisin i  mukad
demil cari olan suyı i le ma'an menzil-i mezbürı 
müteveffıye Fatıma Sultan'dan tevellüd iden sulbl oğlı 
Ahmed Beğ'e h ibe vü temlik idüp tarih-i mezbürdan bu 
ana gelince zikr olınan su menzil-i mezbürda cari olup 
ta'mir ü termim olınmamağla marrü'z-zikr suyın lağm
ları münhedim ve kanaviltı harab olmağın suyolı 
defterine müraca'at ol ındukda müteveffa-yı mezbür 
Kasım'un mahall-i mezbürda malıyla su bulup menzil-i 
mezbürda cari olan suyı mastür u mukayyed bulınmağla 
müteveffa-yı müma i leyh Hasan Paşa sulbi oğlı Ahmed 
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Beğ'e hibe vü temlik itdüği hüccet-i şer' iyye sicill-i 
mahffızdan ihrac ol ındukdan sonra suyolcılarun haber 
virdükleri vech üzre iki aded lağmun kuyuları ve !ağın ü 
kanavatı malıyla ta'mir ü tatbir ve hası l  olan suyı ma
hall-i merkürndan zikr olman Kemerler suyı yolına bi  
izn-i mütevelll i lhak u idrac eylerlükden sonra kanün-ı 
kadim üzre hakk-ı mecrası ifraz ve bakisinden mahmiy
ye-i mezbüre ve mahall-i merkürnda vaki'  menzilinde 
ve menzil-i mezbür divarında müceddeden bina eylediği 
çeşmede ve bakisin i  medine-i mezbürede vaki '  menzi
l inde ve çeşme-i atlkda icra murad olmağla salifti'z-zikr 
suyollarınun aslına vakıf olan suyolcılar ve bigaraz 
müsliminden vaki '  hal İstihbar olındukdan sonra hala 
cari olan suyın kemal-i kı lleti vakti olmağla manun 
erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rüf üzre vezn ü 
ayar ve tahmin-i sahih i le tahmin olmmak matlübumdur 
didükde Su nazırı olan Osman ve Suyolcılar kethudası 
el-Hacc Hüseyin ve Suyolcılar katibi es-Seyyid Ahmed 
ve Serbölük el-Hacc İsma' il vesair suyolcı ustalar ile 
bigaraz kirnesneler meclis-i şer'de bin sekiz senesinde 
menzil-i mezbüra malik olan küçük mukabeleci müte
veffa-yı mezbür Kasım'un malıyla su bulup menzil-i 
mezbürda ile' I -an cari olan suyın dört aded baca ve 
lağmından işbu Çaşnigir kemeri'yle Ayvad kemeri 
beyninde Çiftalanı yolı dimekle ma'rüf yolda Bakras 
deresi nam mevzi'den nübü' idüp hasıl olan su ve 
saniyen müteveffa Kapudan Hasan Paşa bin otuz dokuz 
senesinde işbu lağmun aşağı tarafında müteveffa 
Gazanfer Ağa suyına karib Bakrac havzı kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi'- i  hallde hafr 
itdürdüği dört aded baca ve lağmdan hası l  olup 
menzilinde cari ve b ir masurası çeşme-i mezbürede ve 
bakisini sabıku'z-zikr su i le oğlı müma i leyh Ahmed 
Beğ'e hibe vü temlik idüp mecra VÜ kanavatma 
tebe' iyyet ile müma i leyh es-Seyyid Abdülkerim dame 
mecduhü malik olup ila haze' l-an menzil-i mezbürda 
cari ve ta'mir ü tatbir itdürdiği sularun lağmları işbu 
lağmlarda ve mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile hasıl 
olan su müma i leyhün mülk ve hakkıdur gayrı sahibi ve 
maliki olduğı ma' lümımuz değildür diyü her biri ala 
tariki'ş-şehade haber virdüklerinden sonra nazır-ı müma 
ileyh vesair ralı- ı  abiler müteveffa-yı mezkür Kasım'un 
tarih-i mezbürda su bulup haliya müma ileyh es-Seyyid 
Abdülkerim dame mecduhünun malıyla ta'mlr ü tatbir 
itdürdiği lağmdan nübô' iden ma-i lezizi ala vech
i ' l-mu'tad vezn ü ayar ve tahmin-i sahih i le tahmin 
eyledüklerinde kami l  dört buçuk masura ve saniyen 
müteveffa Kapudan Hasan Paşa'nun mahall-i mezbürda 
hafr idüp hali_Ya kezalik müma i leyhün ta'mlr ü tathir 
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itdürdüği suyı dahi alii vech i ' l-mu'tad vezn eyledükle
rinde ol dahi kamil  bir buçuk masura su hasıl olup 
icma' u ittifak eyledüklerinden sonra min haysi ' l-mec
mil' altı masura suyı ke' l-evvel zikr olman Kemerler'e 
bi izni ' l-mütevelli i lhak u idrac ol ındukdan sonra bir 
masura ve bir çuvaldilzı hakk-ı mecra içün alıkanılup 
baki mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile dört buçuk 
masura ve bir çuvaldilz mülk�i halis suyı kaldığını her 
biri haber virdüklerinden sonra milma i leyh es-Seyyid 
Abdülkertın dame mecduhfı mecra vü kanavatma te
be' iyyet i le malik olduğı dört buçuk masura ve bir 
çuvaldfız su mahmiyye-i mezbfıreye dahil  oldukda bir 
mahall-i münasibden iki masurasını ifraz ve anifen zikr 
olman Çelebiağlı mahallesinde mal ik olduğı menzilinde 
bir masura ve müceddeden bina eyledükleri çeşmede bir 
masurasın icra ve bakisinden üç çuvaldfızı med'ine-i 
mezbfırede vaki ' menzil-i mezbfırun kapusı dibinde va
ki' çeşme-i atlkda ve iki masurasını dahi bağçe-i mez
bfırede cari olmak üzre ta'y'in ü tasrih eyledüklerinden 
sonra mfıma ileyh es-Seyyid Abdülkertın dame mec
duhil meclis-i ma'küd-ı mezbilrda i 'ade-i kelam idüp 
menzil-i mezbilr ile malik olup hal iya ta'mlr ü tatbir ve 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülki olan dört 
buçuk masura ve bir çuvaldfız sudan mecra vü kana
vatından mukadder ve mu'ayyen hissesiyle bir masu
rasın ifriiz ve şerh olınduğı üzre menzil-i mezbfır diva
nnda hasbeten l i ' l lahi ' l-Meliki' s-Samed ve haseneten li 
ruhi Resfılihi ' l-emced [ve] amme-i müsl imln içün vakf-ı 
sahlh-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ü 
habs ü icrii idüp i le' I-an amme-i müslimin şürb ü 
isti 'mal üzre olan bir masura su içün cami'-i cedld 
imaını Fazl ızade Mustafa ve mahalle-i mezbilrede sakin 
hace-i mekteb Mustafa ve Karakulak Ahmed bin 
Mehmed vesair ahall-i mahalle-i mezbfıreyi Hüseyin 
nazır nasb ü ta'yln eyledüğin taraf-ı şer'den mevlana 
Arif Mehmed ibn-i Salih mahallinde tahrlr ba'dehfı 
ma'an irsal olman Çukadar Mustafa ibn-i Hasan ve 
Şa'ban bin Hüseyin mecl is-i şer'a gelüp ala vukü' ihi 
inha vü takrlr itmeğİn sene seb'a  aşere ve mie ve elf 
Rebl'u' l-evvel'inün on sekizinci güni tarihiyle müverrah 
canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle hüccet-i 
şer' i yy e mfıcebince şürfıtıyla nişan-ı hümayiln yazılup 
sebt-i defter olınmışdur. 
Fl evasıt-ı Zi ' l -ka'de sene 1 1 1 7 [24 Şubat-5 Mart 1 706] 
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119011 Haslar Ayvadhavuzu 'nda ve Davut Paşa bah
çesinde Sultan Süleyman suyoluna mülhak Mehmet 
ve Osman 'ın · katma suyundan, Osman 'ın hissesinin 
Mehmet'e satılarak evine bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan oldur i :  
Mahmiyye-i Kostantıniyye'de merhum ve mağfürun Ieh 
Sultan Ahmed Han tabe serahu cami '-i şerifı kurbında 
sakin olup kendi tarafından asil ve Osman . bin Mehmed 
tarafından vekil olup vekaleti sabit olan Mehmed bin 
Osman meclis-i şer'de rafı' iftiharü' l -havass ve' l-mu
karrebin Saray-ı amirem ağası olan e i-Hacc Mustafa bin 
İvaz dame ulüvvuhü tarafından vekil olan e i-Hacc 
Hüseyin ibn-i Ömer ınahzarında bi ' l-asale ve bi ' l-vekale 
ikrar ve takrlr- i .  kelam id üp bundan akdeın Havass-ı 
refi'a kazası'na tabi '  Ayvad havzı ile Davüd Paşa 
bağçesi beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '- i  halide mallarıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavatile cem' u tahsil ve mahall-i 
mezkurdan marrü'z-zikr Ayvad karyesinde merhum ve 
mağfürun leh Sultan Süleyman Han tabe seralıunun su 
bacasına bi izni ' l-mütevelli i lhak ve kanun üzre hakk-ı 
mecra virildükden sonra baki mecra vü kanavatma 
tebe' iyyet ile mülkleri olan ma-i cari kanavatınun 
ma' lumu' l-mikdar hissesiyle nısf masura suyı müvekki l i  
ınılma i leyh tarafından Icab ve kabüli havi bey'-i bat-ı 
sahih-i şer'i ile yüz elli guruşa bey' u temllk ol dahi 
iştira vü temellük eyledükden sonra semeni olan 
meblağ-ı mezbur yüz ell i  guruşı bi ' l-asale ve bi ' l-vekale 
ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm marrü'z-zikr ma-i cari 
kanavatınun ma' lumu' l-mikdar hissesiyle nısf masura 
suyında alakamuz kalmayup müvekkil-i ınılma i leyhün 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülki almışdur 
didükde gıbbe't-tasdik vekil-i mezbür dahi meclis-i 
mezburda müvekkil-i ınılma i leyhün mecra vü kana
vatma tebe' iyyet i le mülki olan nısf masura suyı mah
miyye-i mezbureye dahi l  oldukda bir mahall-i müna
sibden ifraz olındukdan sonra Akbıyık cami ' i  kurbında 
vaki' menzilinde cari olmak üzre ta'yin eylemişdür 
didükde sene seb 'a  aşere ve mie ve elf Ramazan'ınun 
altıncı güni tarihiyle müverrah virilen hüccet-i şer' iyye 
mücebince nişan-ı hümayun yazılup bu mahalle şerh 
virilmişdür. 

, 

Fi evasıt-ı N sene 1 1 1 7 [26 Aralık-S Ocak 1 706] 
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119111 Haslar'da, Sultan Süleyman Han evkaftndan 
Kırkçeşme suyoluna mü/hak sudan, Eyüp 'te halkın 
ihtiyacı için inşa olunan çeşmeye su

· 
bağlanmasına 

dair berat kaydı. 

Malıruse-i İstanbul'da vai ' Süleymaniyye evkafınun hala 
mütevel lisi olan müderrislnden mevlana Ahmed Efendi 
mecl is-i şer'-i enverde takrlr-i kelam ve bast-ı meram 
idüp malıruse-i mezbure h ısnı ebvabından Hazret-i Eba 
Eyyub-i Ensarl kapusı dahi l inde Toklu Dede mahal
lesinde Hablb-i Huda ve Resul-i mücteba Muhammed 
Mustafa salla' l lahü te' ala aleyhi ve sellem hazretlerinün 
zümre-i ashab-ı alıyarından Ebu Sa 'Id el-Hudrl radi
ya' llahü te'ala anh hazretlerinün merkad-ı münevverleri 
civarında ümmet-i Muhammed'ün suya ihtiyacları 
olmağın ol hazire-i kudsde bir çeşme bina ve merhum 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün evkafından Kırk
çeşme suyına ilhak ve cem' olman hakk-ı mecradan 
olmak üzre nısf masura su İcra olmmak üzre işbu sene 
tis'a aşere ve mie ve elf Şa'ban'ınun yiğirmi dördünci 
güninde kıbel-i şer'den viri len hüccet-i şer' iyye 
mucebince nişan-ı hümayun virilmeğin mahalline kayd 
o l ındı. 

Fl 7 Za sene [ 1 ] 1 1 9  [3 1 Ocak 1 708] 

119112 Haslar Büyükyar'da Kırkçeşme suyoluna mül
hak İbrahim 'in katma suyundan bir miktarının 
Dlirüssaade ağası Süleyman Ağa'ya satıldığına dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Daru' s-sa'adet'üm ağası olan rati' Süleyman Ağa dame 
ulüvvuhu tarafından vekili olup kahvecibaşısı olan 
el-Hacc Süleyman zlde kadruhu mahzarında ağa-yı 
müşarun i leyhün kitabeti h ıdmetinde olan İbrahim zlde 
mecduhu meclis-i şer'de takrlr-i kelam idüp Havass-ı 
refi'a  kazası'na tabi '  Cebeci nam karye kurbında ıskara 
üzerinde Büyükyar dimekle ma'ruf mevzi 'de vaki' olup 
mecra vü kanavat-ı mahsusa ile merhum Sultan Süley
man Han'un Kırkçeşme suyı lağmına izn-i mütevelll i le 
i lhak u idrac ol ınmış mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile 
mülküm olan bir buçuk masura suyın bir masurası ve 
kanavat ü mecrasınun sülüsanını  müşarun i leyhe altı 
yüz guruşa bey' u temllk ve semeni olan meblağ-ı 
mezbur mutalebesinden zirnınetin ihra vü iskat idüp 
fima ba'd marrü'z-zikr bir masura su müşarun ileyhün 

· mülk-i mahzı ve hakk-ı sarlhi almışdur keyfe ma yalıtar 
ve yeşa' mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l 
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ketb ü tahrlr ol ınup işbu sene ışrln ve mie ve elf şehr-i 
Rebi'u ' l-ahiri'nün sekizinci güninden hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mficebince nişan-ı hümayfin virilüp mahal
l ine kayd olınmışdur. 

Fl evahir-i R sene I I 20 [ 1  0- 1 9  Temmuz 1 708) 

119113 Haslar Uzuncaova 'da Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Va/ide Sultan kethüdası Mehmet'in kat
ma suyundan Süleymaniye camii yakınında Saman
veren mahallesindeki çeşmeye su bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki : 
Valide Sultan kethudası rafi ' ei-Hacc Mehmed ibn-i 
Veliyyüddin dame mecduhı1 meclis-i şer'de takrlr-i 
kelam idüp Havass-ı refı'a  kazası'na tabi'  Kadlbaylı(?) 
nam çiftlik hudı1dınun intihasında Uzuncaova başında 
vaki'  kimesnenün mülkine ittisalden ari malum ile 
mevzi '-i halide yiğirmi üç aded baca ve lağm ağzıyla 
tahte' l-arz lağm ta'blr olınur kanavat ile cem' u tahsil 
idüp merhı1me Ayişe Sultan ve Abbas Ağa suları mec
ralarından merhum-ı mağfıret-nişan Sultan Süleyman 
Han tabe serahu suyına izn-i mütevelll ile i lhak u idrac 
ve ba'de ihracı hakkı ' I-mecra baki kalan suyı mahmiy
ye-i İstanbul'da Süleymaniyye cami ' i  kurbında Saman
viren mahallesinde sakin oldığum menzilün mukabi
linde vaki'  ahali-i mahalle-i mezbfire vesair ibadullı:ih 
içün müceddeden bina vü ihdas eyledüğüm çeşmeye 
Sultan Süleyman Han medarisinden darü' l-hadls tah
tında olan su mahzeninden İcra itmişümdür zikr olman 
lağmlarun üzerine vanlup hası l  olan suyı mu'tad üzre 
vezn ü a'yar olmması matlı1bumdur didükde savb-ı 
şer'den mevlana Ahmed zide i lmuhı1 irsal ol ınup ol dahi 
Hassa su nazırı ei-Hacc Osman zide mecduhı1 ve 
kethuda ei-Hacc Hüseyin zide kadruhfi ve Süleyma
niyye suyolcısı serbölüği usta Mehemmed ve Sultan 
Bayezid bölükbaşısı usta Abdurrahman ve rah-ı abi
lerden usta Mustafa ve İbrahim vesair ehl-i vuküf ile 
üzerine vanlup mu'ayene vü müşahede itdüklerinde 
fı' l-vaki'  zikr olman yiğirmi üç baca ve lağm ağzıyla 
tahte' l-arz lağm ta'bir ol ınur hafr itdürdüği kanavat ile 
hasıl ve maslakda cem' ve cari olan suyı adet-i ma'rı1f 
ve tarz-ı me' lfif üzre vezn ü ayar itdüklerinde eyyam-ı 
harrede vaki' olmağla ancak beş masura ve bir çuvaldı1z 
cari su bulınup bir masura ve bir çuvaldı1z hakk-ı mecra 
içün ihrac olındukdan sonra baki dört masura suyın zikr 
olman çeşmeye el-yevm cereyanı müte'ayyin oldığı 

1 53 
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mevlana-yı ınılma ileyh mahallinde ketb ve ba'dehı1 
meclis-i şer'de inM vü takrlr idüp işbu sene ışrln ve mie 
ve elf Rebi 'u ' l-ahiri'nün on beşinci güninden virilen 
hüccet-i şer' iyye mı1cebince nişan-ı hümayı1n yazılup 
mahalline kayd olınmışdur. 

Fi evail-i Ca sene 1 1 20 [ 1 9-28 Temmuz 1 708] 

119211 Haslar Kiremiıçi Süleyman Çelebi mahal
lesinde müderris Mevlana Mehmet'e ait olan evin ve 
suyun Sadrazam Ali Paşa'ya satıldığına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Müderrisinden mevlana Mehmed zide i lmuhı1 meclis-i 
şer'de revnak-efza-yı sadaret-i uzma ve şeref-bahşa-yı 
vekalet-i kübra olan raft '-i tevki'-i refi'u'ş-şan-ı hakani 
düstı1r-ı ekrem müşlr-i efham nizamü' l-alem nazım-ı 
menazımü' l-ümem Vezlr-i a'zam Ali Paşa edama' l lahu 
te'ala iclalehı1 tarafından nehc-i şer'! üzre sabitü' l-ve
kale olup ev kethudaları olan müderrisinden mevlana 
Ahmed z'lde ilmuhı1 mahzarında takrir-i kelam idüp 
medine-i hazret-i Eba Eyyı1b-i Ensari mahallatındaıi 
Kiremitci Süleyman Çelebi mahallesinde vaki'  vezir-i 
a'zam-ı müşarun ileyhe yiğirmi klse semen-i makbı1za 
bey' eyledüğüm menzilün dahi liyye ve hariciyyesinde 
mevazi ' -i adldeye cari kanavat-ı mahsı1sasıyla dört 
masura ma-i lezlzi dahi menzil-i merküm ile ma' an bey' 
u tesilm eylemişümdür ba'de' l-yevm silk-i mülkine 
münselik olup keyfe ma yeşa' ve yalıtar mülkiyyet üzre 
mutasarrıf olsunlar didükde sene tis ' a  aşere ve mie ve 
elf Zi' l-h icce'sinün yiğirmi ikinci güninden virilen 
hüccet mı1cebince nişan-ı hümayfın yazılup mahalline 
kayd ol ınmışdur. 
Fl evabir-i Cumade' l-ı11a sene 1 1 20 [9- 1 8  Ağustos 
1 708] 

119212 Vezir Ali Paşa 'nın Piri Ağa mahallesindeki 
evini ve evine kira karşılığı bağlı olan Haremeyn 
evkafına ait suyunu kızı Ayşe 'ye verdiğine dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Revnak-efza-yı sadaret-i uzma ve şeref-bahşa-yı veka
let-i kübra olan düstı1r-ı ekrem müşlr-i efham niza
mü' l-alem nazım-ı menazımü' l-ümem Vezir-i a' zam Ali 
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Paşa edama' I lahu te 'ala iclalehfi meclis-i şer' -i şerif-i 119212 
enverde takrlr-i kelam idüp malıruse-i İstanbul'da Aya- 1' · 

., t()) • • • .  · ,  . (,1� O'rtc) sofya-i keblr cami'- i  şerlfı kurbında Plrl Ağa ınahal- ilıJJ· · · / · 
lesinde vaki ' Tevki'l Abdurrahman Paşa sarayı dimekle � � ma'rfif [sarayun] hudfidı dahi linde olan cemi'-i musak- · r� � :t.ii�.dl�� .•. :. ı ,...., �.:tr/»J.Vı-":" • vl r;�t �.t/JJ ;.u ı • . :.� ��-:-.ı�J���(�-'-
kafat ve müştemilatı i le işbu rafı 'a-i tevki'-i refi'- .rı :t ı  - "'Yrı. � ..... C'...Vov-�..J ./"_ :. ,,J:�e ·�Wl���Yjl?,-j �i.!&. • ı. ı; • • • -.r:-rvv-� rJ.P�r
u'ş-şan-ı hakani umdetü' l-muhadderat zübdetü' l-muh- !» · · t;}i{"co �w, �.VWıJı.J. · · . w · 
sanat sulbiyye sag�ire kızum Ayişe zidet iffetühaya bey' eJ::� � P(IAJ;" 'J�t',;�.l'�� :;·  ·• ��� _ _ı:, t'IJ��)),JP,-.J,JI" ' . i ] "  . .  � ��.vw'J45,..,. 
eyledüğüm saray-ı mezkfirun dahi liyyesinde vaki ' Hare- cr.fi#'iJ),.,VrM, )fri,0"".�'-!/o -�"".�w_;.,�ıi..ıJ�w 
meyn-i şerlfeyn evkafı'ndan kanavat [ü] müsennat ile ��?.YJ.J;)�: . o56'�.1(/J �CI��·'"#J.J6;.)1);.,. 'JJ,o�..�··..s� • '.J..t".I"'N""v�� �· .�,.j • • 1, .F muhrez ve icare-i mu'accele ve müeccele ile taht-ı �rıV:ıv��- · Ö>jJc,;.'1�-;,ı";""''.W��...J 

tasarrufumda olan ma' lfimu' l-vezn ve' l-mikdar ma-i ��ı. · • • "'tr.'; cl.. O"':""CIV.Jrb��� 
carlyi dahi vakfun mütevel llsi ma' rifetiyle kızum mfıma v· � ..... """ - . 
i leyhaya ferağ-ı mu'teber-i kat'i asiileten ve veliiyeten � / ferağ ve tefviz eyledüm ba'de' l-yevm icare ile yedinde (._ 

· 
ve tasarrufındadur diyü mukırr u mu'terif oldukda sene 
tis'a aşere ve mie ve elf Şa'ban'ınun yiğirmi uçunci 
güninden virilen hüccet-i şer' iyye mficebince nişan-ı 
hümayfin yazılup mahall ine kayd olınmışdur. 

Fi evail-i Ca sene I I 20 [ I  9-28 Temmuz I 708] 

119213 Mudanya Deniztepesi'nde İbrahim'e intikal 
eden suyun Vezir Ali Paşa 'ya lıibe olunduğuna dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
Kasaba-i Mudanya sakinlerinden İbrahim bin Mehmed 
meclis-i şer'de bi ' l-fı ' l  revnak-efza-yı sadaret-i uzma ve 
şeref-bahşa-yı vekalet-i kübra olan rafı'-i tevki'-i refi' 
u 'ş-şan-ı hakani düstfir-ı ekrem müşir-i efham niza
mu'I-alem nazım-ı menazımü' l-ümem Vezir-i a'zam All 
Paşa edama' l lahu te'ala iclalehfi tarafından nelıc-i şer'l 
üzre sabitü' l-vekale olan emlrü' l-ümerai' l-kiram ber 
veeh-i arpalık Hudavendigar sancağı'na mutasarrıf olan 
Hasan dame ikbalühfi mahzarında takrlr-i kelam idüp 
kasaba-i mezbfır muziifatından Nürekli(?) nam karye 
kurbında Denizdepesi dimekle ma' rfıf mevzi 'de babam 
müteveffa-yı mezbfirdan müntakil mülk-i mevrfısum 
olan çeşmede cereyan iden suyın nısfını vezlr-i a'zam-ı 
müşarun i leyhe hibe-i sahiha-i şer' iyye ile hibe vü 
temllk ve hibe-i mezbfirdan ıvaz olmak üzre vekil-i 
mfima ileyh yedinden bir re' s  bargir alup kabz eyledi.im 
ba'de' l-yevm çeşme-i merkürneden cereyan iden suyın 
nısfı vezlr-i a'zam-ı müşarun ileylıün mülk-i mev
hfibıdur keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf olsun 
didükde sene tis 'a aşere ve mie ve elf Safer'inün eva-

1192/3 
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h irinde virilen h üceet-i şer' iyye mikebince nişan-ı hü
mayun yazılup mahall ine kayd ol ınmışdur. 

Fl evail-i Ca sene I I 20 [ I  9-28 Temmuz I 708] 

1192/4 İstanbul Kalenderhane 'de Sultan Süleyman 
Han evkaftna tabi Acıçeşme 'nin fazla olan suyunun 
vakıf mütevellisi Mevlana Ahmet tarafından Vezir Ali 
Paşa 'ya satılarak istediği yere bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
B i ' l-fı ' l  zlnet-efza-yı saclaret-i uzma ve şeref-bahşa-yı 
vekalet-i kübra olan rafı'-i  tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani 
düstfir-ı ekrem müşlr-i efham nizamü ' l-alem nazım-ı 
menazımü' l-ümem müdebbir-i umuru ' l-cumhur b i ' l-fık
ri ' s-sakıb mütemmim-i mehammü' l-enam bi 'r-re'y
i ' s-saib mümehhid-i bünyanü 'd-devleti ve' l-ikbal mü
şeyyid-i erkanü's-sa'adeti ve' l-ic lal el-mahffıf bi sunufı 
avatıfı ' I-Mel iki ' l-a' la Vezlr-i a'zam All Paşa eda
ma' l lahu te'ala iclalehunun kethudalığı hıdmetinde olup 
tarafından nehc-i şer'( üzre sabitü' 1-vekale olan ifti
harü ' l-emacid ve' l-ekarim Mehmed dame mecduhu 
meclis-i şer'de takrlr-i kelam idüp taht-ı nezaret-i sadr-ı 
a'zamlde olan evkafdan merhum-ı mağfıret-nişan Sultan 
Süleyman Han tabe serahu evkafı'nun mütevell'isi olan 
müderrislnden mevlana Ahmed z'ide fazluhu vakf-ı 
merkürnun mahruse-i İstanbul'da Kalenderhane kurbın
da vaki' Acıçeşme'nün izdiyadı zayi '  ve telef olup 
müsennat-ı muharreresine29 te be' iyyet ile ahara lcarı 
vakfa nafı ' olmağla mütevel ll-i muma ileyh savağından 
fayizi sekiz bin dört yüz akçe mu'accele ve beher sene 
doksan bir akçe mukata'a ile müvekkilüm vezlr-i 
a' zam-ı müşarun ileyhe lcar ve ol dahi veeh-i muharrer 
üzre istlcar ve kabul itdükden sonra zikr o lman izdiyad 
suyı savağından ifraz ve murad eyledüği mahallde icra 
içün mütevelll-i ınılma i leyhün virdüği memhur temes
sük mi'ıcebince li ecl i ' l-istihkam hüccet-i şer' iyye olm
mak matli'ıbumdur didükde işbu sene ışrin ve mie ve elf 
Cumade' l-evvel' inün dördünci güninden hüccet-i şer' iy
ye viri lmekle viri len hüccet-i şer' iyye mikebince 
nişan-ı hümayun yazılup mahall ine kayd ol ınmışdur. 

Fl evai l-i Ca sene I 1 20 [ 1 9-28 Temmuz 1 708] 

29 muhrezesine 
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119311 Kasımpaşa 'da Beşiktaş yolu ile Levent çiftliği 
yolu arasında bulunan suyun miktarının, Vezir Ali 
Paşa 'nın yaptırdığı cami, şadırvan, çeşme ve hamama 
bağlanmak üzere ölçülmesine dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki : 
B i ' l-fı ' l  mesned-ara-yı saclaret-i uzına ve şeref-bahşa-yı 
vekalet-i kübra olan işbu rafı ' - i  tevki'-i  refı'u'ş-ş.an-ı 
hakani düstı1r-ı ekrem müşlr-i efham nizamü' l-alem 
nazım-ı ınenazımü' l-ümem Vezir-i a'zam All Paşa 
edama' l lahu te 'ala iclalehı1nun bundan akdem Tersane-i 
arnirernde müceddeden bina YÜ ihya ey[edüği cami ' - i  
şerif şadurvanına ve kurbında taraf-ı şarkide bina 
eyledüği çeşmelere ve haınmama icra içün kasaba-i 
Kasım Paşa'da Piyale Paşa deresi nihayetinde Beşiktaş 
yal ı  ile Levend çiftliği yal ı  ma beyninde hafr olman 
otuz dokuz aded bacalardan cem' u tahsil ol ınup 
tahte ' l-arz müstakıl len lağm ve künkler i le icra olman 
miyah-ı azebenün mahallinde keşf ü tahmin ve vezn ü 
ayar olınmasiyçün savb-ı şer'den mevlana Mehmed zlde 
i lmuhı1 irsal ol ınup ol dahi vezlr-i a 'zam-ı müşarun 
i leyh tarafından vekll olan müdenisinden mevlana 
Ahmed zlde i lmuhı1 ve Hassa su nazırı el-Hacc Osman 
zlde mecduhı1 ve Suyolcılar kethudası e i-Hacc Hüseyin 
zlde kadruhı1 ve Serbölük ei-Hacc Mehmed ve Aya
sofya suyolcı ları serbölüği Mehmed Halife ve cami'- i  
mezkı1r rah-ı abilerinden Hasan Halife vesair rah-ı 
abilerden Osman Halife ve Hüseyin Halife i le mahall-i 
mezbı1ra varup m iyah-ı mezkı1reyi mu'ayene ve vezn ü 
ayar eyledüklerinde marrü'z-zikr yüz dokuz aded su 
baca ve lağmlarından hası l  ve müctemi '  ve mahal l-i 
mezblırda vaki '  lağm ağzından cereyan iden kamil on 
masura asl-ı ma-i cari olup ve lağm ağzından Kum 
masiağı dimekle müte'arif masiağa gelince iki bin yüz 
zira' tı11ı olan derenün suyından müctemi '  olan tahmi
nen iki lüle mikdan ma-i cari dahi zikr olman on masura 
asl-ı ma-i carlye munzamm alınmağın min haysi ' l-mec
mı1' iki lüle ve on masura ma-i cari aldığını b i ' l-ittifak 
ihbar eyledüklerin mevlana-yı ınılma i leyh mahal l inde 
ketb ü tahrlr ve ba'dehı1 meclis-i şer'a gelüp inha vü 
takrlr idüp sene tis'a aşere ve mie ve elf Şevval' inün 
yiğirmi birinci güninden viri len hüccet-i şer' iyye muce
bince nişan-ı hümayı1n yazılup mahal line kayd alınmış
dur. 

Fl evail-i Ca sene 1 1 20 [ 1 9-28 Temmuz 1 708] 
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119312 Mizan-ı lıarir emini Ali 'nin İstanbul'da Bozok
lu Mustafa Paşa sarayı denilen evine bağlı olan su
yunun Vezir Ali Paşa'ya satıldığına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümaylın oldur ki : 
Mizan-ı harlr emini olan All zlde kadruhlı meclis-i 
şer'de bi' l-fı ' l  mesned-ara-yı saclaret-i uzma ve şe
ref-bahşa-yı vekalet-i kübra olan işbu rafı'-i tevki'-i 
refi'u' ş-şan-ı hakani düstlır-ı ekrem müşlr-i efham niza
mü' l-alem nazım-ı menazımü' l-ümem Vezlr-i a'zam All 
Paşa ediima' lliihu te'iila iclalehlı mahzarında ikrar-ı 
sahlh-i şer'] idüp mahruse-i İstanbul'da Plrl Ağa mahal
lesinde vaki ' Bozoklı Mustafa Paşa sarayı dimekle 
ma' rlıf menzi l-i keblrde cari olup kanaviit (ü] müsenniit 
ile muharrer30 bir masura mülk suyımı menzil-i merküm 
ile ma'an tarafeynden Icab ve kablıli hiivl ve şürlıt-ı 
müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'l ile semen-i 
ma' llıme-i makbuza vezlr-i a'zam-ı müşiirun ileyhe bey' 
u temllk eyledüm ba'de' l-yevm mülk-i müşteriisıdur 
keyfe ma yeşil' ve yahtiir mutasarrıf olsun didükde işbu 
sene ışrln ve mie ve elf Rebi'u' l -iihiri gurresinde virilen 
hüccet-i şer' iyye mlıcebince nişiin-ı hümaylın yazılup 
mahal line kayd ol ınmışdur. 

Fl evai l-i Ca sene 1 1 20 [ 1 9-28 Temmuz 1 708] 

1193/3 Haslar Kiraz/ılıavuz 'da Çiftehavuz suyoluna 
müllıak Durmuş Efendi 'nin katma suyunun mirasçı
/ara intikaline ve mirasçılar tarafindan da Vezir 
Hasan Paşa 'nın sabık ketlıüdası Ali'ye satılarak 
istediği yere bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişiin-ı hümiiylın oldur ki : 
Medine-i Ebii Eyylıb-i Ensiirl mahalliltından Cami '-i 
keblr mahallesinde viiki' müteveffa Abdülganl Efendi 
menzi linde akd-i meclis-i şer' ol ındukda müdenisinden 
mevlana Ahmed zlde ilmuhlı ve Mehmed nam kirnesne 
ile Safıyye nam hiitlın asiileten ve Niizfer Hiitlın dahi 
kendi tarafından asılleten ve oğulları Mustafa ile 
Mahmud taraflarından vekiileten meclis-i ma'küd-ı 
mezblırda mahrlıse-i İstanbul'da Kızı ltaş mahallesinde 
sakin ve hala M ısır valisi Vezlr Hasan Paşa edama' lliihu 
te 'iilii icliilehCınun sabıka ketl1Udiisı olan işbu riifı'-i 
tevki'-i refi'u' ş-şiin-ı hakani All dilme mecduhlı 
tarafından vekll olan MCısii zlde kadruhCı mahzarında 
her biri asiileten ve vekiileten takrlr-i ketarn idüp 
mahrCıse-i İstanbul'da İbrahim Paşa cami' i kurbında 
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Çelebioğlı mahallesinde sakin ve şehremini iken bun
dan akdem vefat iden mfırisimüz el-Hacc Durmuş Efen
di hal-i hayatında yetmiş dokuz senesi Cumade' l-ev
vel'inün on sekizinci güninde Havass-ı refi'a kazası'na 
tabi'  Kömürci Belgrad nam karye sınurında Kiraslıhavz 
dibinde vaki '  derede kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '-i hallde malıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte ' l-arz !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil ve tarih-i 
mezbfırda manun erbabı beyninde mu'tad olan tarz-ı 
ma'rfıf üzre vezn ü ayar itdürdükde altı masura su cari 
olup zikr olman suyı ol mevzi'a karlb Çiftehavz suyına 
bi izni ' l-mütevelll ilhak ve iki masurası hakk-ı mecra 
alıkonıldukdan sonra baki dört masura suyı menzi l-i 
mezbfırında cari ve mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile 
ınülkiyyet üzre hayatında mutasarrıf ve ba'de' l-vefat 
bizlere isabet ve intikal itmeğİn zikr ol ınan lağmdan 
hasıl mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülkimüz olan 
ma-i cariden bir masura suyımuzı müvekkil-i mfıma 
ileyhe dört yüz guruş semen-i makbfıza bey' ve her 
birimüz bi kadri ' l-hısas temamen ahz ü kabz eylemi
şizdür ba'de' l-yevın zikr ol ınan bir masura suda alaka 
vü medhalimüz kalmayup müvekkil-i mfıma ileyhün 
mülk-i müşterasıdur di ledüği yirden ifraz ve muratl 
eyledüği mahallde İcra eylesün didüklerinde işbu sene 
ışrln ve mie ve elf Cumade' l-evvel'inün ikinci güninden 
hüccet-i şer' iyye viri lmekle mfıcebince nişan-ı hümayfın 
yazılup kayd olınmışdur. 

Fl evahir-i Ca sene 1 1 20 [9- 1 8  Ağustos 1 708] 

119411 Haslar Küçükköy 'de Su nazırı Hacı Osman 'ın 
katma suyunun Mercan Ağa evkaft müteveltisi Hacı 
İbrahim 'e vakifiçin satılmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Su nazırı ei-Hacc Osman zide mecduhfı mecl is-i şer'de 
mahrfıse-i İstanbul'da vaki' sabıka Daru's-sa'adeti' ş-şe
rlfe ağası olan müteveffa Mercan Ağa evkafı müte
velllsi olan işbu rafi'-i  tevki'-i refi'u ' ş-şan-ı hakani 
el-Hacc İbrahim zide kadruhfı mahzarında takrir-i kelam 
idüp Havass-ı refi'a kazası'na tabi'  Küçükkarye 
kurbında vaki ' bir tarafı merhum Ebu ' l-feth Sultan 
Mehmed Han suyolı ve bir tarafı Etmekcioğlı suyolı i le 
mahdfıd olup kimesnenün mülki olmayan arz-ı haliyede 
malum i le müceddeden hafr itdürdiğüm dokuz aded 
bacadan müctemi '  olup kanavat ü müsennat ile mülküm 
olan ba'de ihracı hakkı ' I-mecra iki masura suyımun nısf 
masurasın mütevelli-i mezkfıra üç yüz elli guruşa bey' u 

1 59 



1 60 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT -I HÜMAYÜN 

tesilm ol dahi taraf-ı şer' den me'zfınen mal-ı vakf-ı 
mezbur ile vakf içün iştira ve tesellüm eyledüğinden 
sonra semenin temamen ahz ü kabz eyledüm fima ba'd 
zi.kr olman nısf masura su kanavat-t muharreresiyle31 
vakf-ı mezburun almışdur benüm alaka vü medhalüm 
kalmadı didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'! sene ışrln ve mi e 
ve elf Rebl'u' l-ahiri'nün sekizinci güninden virilen hüc
cet-i şer' iyye mficebince nişan-ı hümayfın yazılmışdur. 

Fi evabir-i Ca sene 1 1 20 [9- 1 8  Ağustos 1 708] 

1194/2 Süleyman Ağa 'nın nezaretindeki Abdi Kethüda 
vakfina ait olup Kumkapı 'da bina olunan çeşmeye 
bağlı olan suyun suyolunun harap olmasından sonra, 
vakıf mütevelllsi Mehmet'in tamir edip temiz/ediği 
suyolunun suyunun Süleyman Ağa 'nın katibi İbra
him 'e satılmasına ve İbrahim tarafindan da vakfa 
hibe olunarak fumkapı 'daki çeşmeye bağlanmasına 
dair berat kaydı., 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
B i ' l-fı ' l  Daru 's-sa'adet'üm ağası olan Süleyman Ağa 
dame ulüvvuhunun kitabeti h ıdmetinde olan rafı ' İbra
him bin All zlde kadruhu Südde-i sa'adet'üme gelüp 
ağa-yı müşarun ileyhün taht-ı nezaretlerinde olan ev
kafdan mahmiyye-i İstanbul'da vaki '  müteveffa Abdi 
Kethuda vakfına bundan akdem mütevelll olup sabıka 
Saray-ı atik teberdarları kethudası olan Mehmed bin 
Mustafa zlde mecduhfı vakıf-ı  mezbfırun Havass-ı 
al iyye kazası'na tabi '  Terkos nahiyesinde Bağçeköy 
kurbında Validehavzı altında vaki' dere içinde hafr ü 
ihya eyledüği abar-ı müteferrika lağmdan cem' ve 
havz-ı mezbfırdan cari olan su lağmına ilhak ve merhum 
ve mağffırun leh Sultan Süleyman Han tabe serahu 
kemerleri suyıyla mahmiyye-i mezbfırda Kumkapu 
kurbıncia bina eyledüği çeşmeye cari olan suyın kadim! 
mecrası ve künkleri ve lağmları mürur-ı eyyam ve 
kürur-ı şuhur u a'vam ile bi ' l -küll iyye münhedim ve 
harab olmağla otuz sene mikdan mevcud olan suyı dahi 
yabana cereyan idüp ve taraf- ı  vakfdan ta'mlre dahi bir 
vech ile müsa'ade olmaduğından harab ve mu'attal 
kalmağın hln-i tevliyetinde zikr alınan dere başından 
mukabil inde olan havz-ı mezbur lağmına gelince 
ınalıyla mülki olmak üzre ba'de' l-işhad üç yüz yiğirmi 
zira' mahallde ınüceddeden hafr ve mecra itdürüp ve 
müceddeden kanavat vaz' ve lağmların ta'mir ü tatbir 
ve on iki masura mikdan ma-i cari cem' u tahsil ve 
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kanavat-ı memlı1kesi i le icra ve havz-ı mezbı1r lağmına 
i lhak ve mal ından yetmiş sekiz bin altmış beş akçe harc 
u sarf idüp zikr ol ınan su kanavat-ı memlı1kesine te
be' iyyet i le mülki olup hala kıbel-i şer'den üzerine va
rılup ba'de' l-mu'ayene hakikat-i hal istihbar ve ma-i 
mezbfır adet-i me' lı1fe üzre vezn ü ayar olmmak içün 
canib-i şer'den mevlana Ahmed zide ilmuhfı ile hala Su 
nazırı olan Osman zide mecduhfı ve suyolcılardan bö
lükbaşı el-Hacc İsma'il ve Ahmed ve Abdullah ve İb
rahim ve haliyıl vakf-ı mezbı1r mütevellisi olan Halil 
zide kadruhı1 vesair ehl-i vuküf müslimin ile mahall-i 
mezbfira vanlup mütevel li-i sabık ınılma i leyh Mehmed 
zide mecduhfinun veeh-i muharrer üzre üç yüz yiğirmi 
zira' mecra müceddeden hafr ve cedid kanavat vaz' 
eyledüği ba'de' l -mu'ayene ber veeh-i meşrfih mar
rü'z-zikr suyın kadim! mecrası ve künkleri ve lağmları 
mürur-ı eyyam ile münhedim ve harab ve otuz sene 
mikdan mevcfid olan suyı dahi yabana cereyan idüp 
bi ' l-külliyye harab ve mu'attal olmağla mezbı1r Meh
med zide mecduhı1 hin-i tevliyetinde malıyla mülki 
olmak üzre ber veeh-i muharrer ta'mir ü tecdid ü ihya 
ve işhad eylediğini mütevelli-i mezbfır Halil zide 
kadruhı1 muvacehesinde müslimin-i mezbı1rin haber 
virdüklerinden sonra cümle muvacehesinde nazır-ı mu
ma ileyh ve suyolcılar mezbfır Mehmed'ün ber veeh-i 
muharrer cem' ve kanavat ile havz-ı mezbfir lağmına 
icra ve ilhak eyledüği suyı adet-i me' lfife-i cariyye üzre 
vezn ü tahmin eylerlüklerinde on iki masura ma-i cari 
oldığı mütehakkık ve kanavat-ı mezkfira tebe' iyyet ile 
ma-i mezbı1r mezkfır Mehmed'ün mülki olduğı müte'ay
yin oldukdan sonra mezbfır Mehmed meclis-i şer'de 
mfıma i leyh İbrahim bin Ali zide kadruhı1ya veeh-i 
mufassal üzre kanavat-ı mezbı1ra tebe' iyyet ile mülki 
olan on iki masura ma-i carinün üç masurası ile 
kanavat-ı ınezbfırenün nısfın ı  mfıma ileyh İbrahim zide 
kadruhfiya bey' -i kat'! ile altmış bin akçeye bey' u teın
lik ol dahi ber veeh-i ınuharrer iştira vü temellük idüp 
semeni olan meblağ-ı mezbı1rı mfima i leyh İbrahim zide 
karlruhunun yedinden ahz ü kabz eylerlükden sonra 
tafsil olmdığı ıninval üzre mahall-i mezbı1ra masrı1fınun 
altmış bin akçesin bu vech üzre ahz ve istifa idüp n ısf-ı 
kanavat-l ınemlı1kesiyle baki dokuz masura ma-i cari 
adet-i me' lı1fe üzre hakk-ı mecra ihrac olındukdan sonra 
vakıf-ı mezbfirun kadim! çeşmesine icra içün taraf-ı 
vakf-ı mezbfıra hibe ve ınasrfıfından baki kalan on sekiz 
bin altmış beş akçeyi dahi teberru' idüp min ba'd 
kanavat-ı mezkı1re ile ma-i ınezbı1rda kat'a alakası 
kalmayup nısf kanavat i le üç masura ma-i cari ınılma 
i leyh İbrahim zide karlruhUnun mülk-i ınüşterası olmak 
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üzre sene hamse aşere ve mie ve elf Zi' l-hicce'sinün 
gurresinde viri len hüccet-i şer' iyye mfıcebince nişan-ı 
hümayfın yazılmışdur. 

Fl evasıt-ı S sene [ 1 ]  1 1 6 [ 1 5-24 Haziran 1 704] 

119511 İstanbul Bayezid'de Vezir Ali Paşa tarafından 
yaptırılan cami, derslıane, tekke, şadırvan ve imarete 
Halkalı suyolundan su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur k i :  
Rafı '- i  tevki'- i  refl'- i  ferhunde-fal-ı hakani ve  nakil- i  
yarl ığ-ı beliğ-ı mevhibet-mal-ı c ihan-banl düstı1r-ı ek
rem müşlr-i efham nizamü' l-alem nazım-ı menazı
mü' l-ümem müdebbir-i umı1ru' l-cumhı1r b i ' l-fikri ' s-sa
kıb mütemmim-i mehammü' l-enam bi 'r-re'yi ' s-saib mü
mehhid-i bünyanü'd-devleti ve ' l-ikbal müşeyyid-i erka
nü' s-sa'adeti ve' l-iclal el-mahfı1f b i  sunı1fi avatıfi' l-Me
liki ' l-a' la Vezlr-i a'zam All Paşa edama' l lahu te'ala 
iclalehı1 ve za'afe b i ' l-izzi ve't-temkln ikbalehı1nun 
nihad-ı firı1z'i-me'adlarından olan kuvvet-i i sti 'dad-ı 
Huda-dad iktizası üzre rütbe-i ale ' l-mürteka-yı sadaret-i 
uzmaya irtika itdükleri vaktden berü fikr-i sedld ve 
rüşd-i ekld ve tedblr-i sa'ld ü rağid i le tanzim-i amme-i 
umı1r ve tensik-i mesalih-i cumhı1rda plraye-i sahayif-i 
edvar ve arayiş-i cerlde-i asar al ınur eser-i cemile ve 
mefahir-i mesa'l-i cez'ileleri bedldar olduğından gayrı 
ve ma tükaddimı1 li enfüsiküm min hayrin tecidı1hu 
inda' l lah hüve hayran ve a'zame ecran fahvasından 
ihtida i le inşa-i mebani-i hayrat ve icra-yı levazım-ı 
meberrata bezl-i cidd-i evfa itmeleriyle Tersane-i 
amire'de bir cami'- i  şerif binasına ve çeşmeler icrasına 
vesair vücı1h-ı birrden ücı1r-ı cez'ile ihrazına muvaffak 
olduklarından sonra İst'inaf-ı istişraf-ı arnel-i sal ihe 
mübaderet ile mahmiyye-i İstanbul'da Sultan Bayez'id 
kurbında vaki' Slmkeşhane arsası üzerine müceddeden 
bina YÜ ihyasına mübaşeret eyledükleri bir cami'- i  şerif 
ve dershane ve tekye ve imaretün dahi itmaını küt-ı 
karibeye gelüp ancak ucalete ' l-vakt bir yirden su getü
rilıneğe imkan olmamağla zikr al ınan cami'- i  şerif ve 
dershane ve tekye ve şadurvanlarına ve imarete icra 
alınmak üzre Halkalu suyı ta'blr al ınan sudan beş ma
sura su avatıf-ı seniyye-i mülı1kanemden hatt-ı hüma
yı1n-ı şevket-makrı1nuınla inayet ü ihsanum olmağla 
işbu berat-ı mevhibet-ayat ve bu misal-i birnisal-i mek
remet-gayatı virdüm ve buyurdum ki vezir-i a'zam-ı 
müşarun i leyh hatt-ı hümayı1n-ı sa'adet-makrı1numla 
inayet ve ihsanum olan beş masura suyı sal ifti 'z-zikr 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Halkalu suyından diledüği yirden ifn1z ve zikr o l ınan 
cami'-i şerif ve dersane ve tekyenün şadurvanlarına ve 
imarete icra ve ma yalıtar ve ma yeşa' mutasarrıf olalar 
diyü yazılmışdur. 

Fi evasıt-ı B sene 1 1 20 [24 Eylül- 4 Ekim 1 708) 

119512 Haslar Papazköyü 'nde İbrahim Hanzade Ali'
nin, suyunu Vezir Ali Paşa 'nın vekili Konakçı İsmail'e 
sattığına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
İbrahim Hanzade All dame mecduhfi mecl is-i şer'de 
revnak-efza-yı sadaret-i uzma ve şeref-bahşa-yı vekil
Iet-i kübra olan rati'-i tevki'-i refl'-i ferhı1nde-fal-ı ha
kani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-mekal-i ci
han-bani düstfir-ı ekrem müşir-i efham nizamü' l-alem 
nazım-ı menazımü' l-ümem müdebbir-i umı1ru' l-cumhfir 
bi ' l-fıkri 's-sakıb mütemmim-i mehammü' l-enam bi 'r-r
e' yi' s-saib mümehhid-i bünyanü'd-devleti ve' l-ikbal 
müşeyyid-i erkanü's-sa'adeti ve' l-iclal el-mahffif bi su
nfifı avatıfı' l-Meliki ' l-a' la Vezlr-i a'zamum Ali Paşa 
edama' l lahu te'ala iclalehfinun tarafından vekil-i şer'I
leri olan Konakcı İsma'II zlde kadruhfi mahzarında 
Haslar kazasına tabi'  Küçük Halkalu nam karyenün 
İstanbul tarafında Papasköyi dimekle ma'rfif karyenün 
makabir-i müslimin kurbında üç mevzi'de nübı1' ve bir 
meslekde müctemi' olup Ataya nam karyede vaki ' mülk 
çiftliğimün harman yiri kenarında vaki ' çeşmede cari 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülküm olan dört 
buçuk masura suyımı cemi'-i hukük u merafıkı ile beş 
yüz guruşa tarafeynden icab ve kabfili havl bey'-i bat-ı 
sahilı-i şer'i il(' vekil-i mfima ileyh İsma'II zlde kadru
hı1ya bey' u temlik ve teslim ol dahi müvekkil-i müşa
run i leyh içün iştira vü temellük ve tesellüm ve kabul 
eylerlükden sonra semeni olan meblağ-ı mezbfir beş yüz 
guruşı vekil-i mezbfir yedinden bi't-temam ve' l-kemal 
ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm marrü'z-zikr dört bu
çuk masura suda alaka vü medhalüm yokdur müvekkil-i 
müşarun ileyhün mülk-i müşteraları olup keyfe ma ye
şa' ve yalıtar mutasarrıflar olup murad eyledükleri 
mahalle icra eylesünler didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'l 
sene ışrln ve mie ve e lf şehr-i Receb'inün dördünci 
güninde virilen hüccet-i şer' iY)'e mı1cebince yazılmış
dur. 

FI evasıt-ı B sene ı ı 20 [26 Eylül-S Ekim 1 708] 
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119513 İstanbul'da Daye Hatun mahallesinde Mira
hur İpşir Hüseyin 'in evine bağlı olan suyun Vezir Ali 
Paşa 'nın ev jethudası Mevlana Ahmet'e satıldığına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da Timurkapu kurbında Daye Ha
tOn mahallesinde sakin olup sabıka mirahOr olan İbşir 
Hüseyin meclis-i şer'-i  enverde revnak-efza-yı saclaret-i 
uzma ve şeref-balışii-yı vekalet-i kübra olan düstur-ı 
ekrem müşlr-i ·eflıam nizamü' l-alem nazım-ı meniizı
mü' l-ümem Vezir-i a'zamum All Paşa edama' l lahu 
te'ala iclalehunun ev kethudası olan müderrisinden rafı' 
(boş) mevlana Ahmed zldet fezai luhı1 mahzarında 
mahalle-i mezburede vaki' silk-i mülkümde olup se
men-i ma' IOme-i makbuza ile mevlana-yı muma ileyhe 
bey' eyledüğüm mülk menzilde cari kanavat [ü) müsen
nat ile muhrez bir masura ma-i diriyi dahi menzil-i 
mezbur i le ma'an bey' eylemişümdür keyfe ma yeşa' ve 
yalıtar mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'l 
sene ışrln ve mie ve elf şehr-i Rebi'u ' l- ahire'sinün 
dokuzuncı güninden virilen hüccet-i şer' iyye mucebince 
yazılmışdur. 

Fi evabir-i C sene 1 1 20 [ 1 0- 1 9  Temmuz 1 708] 

119514 Haslar Ali Paşa tarlasında Sultan Bayezid 
suyoluna mü/hak Hassa su nazırı Hacı Osman 'ın 
katma suyunun bir miktarının İmam Hacı Mehmet'e 
satılarak Ayasofya-i Kebir camii yakınındaki evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Hassa su nazırı olan el-Hacc Osman zlde mecduhu 
meclis-i şer'de işbu rafı'-i  tevki'-i refi'-i ferhunde-fiil-ı 
hakani bi ' l-fı' l imiimum olan mevlana e i-Hacc Mehmed 
zldet fezailuhunun ağlı ve tarafından vekil-i şer'isi olan 
mevlana es-Seyyid Ahmed zide i lmuhı1 mahzarında 
ikrar ve takrlr-i kelam idüp Haslar kazası'na tabi '  
S ırıklıçayırı başında merhum ve mağfı1run leh Sultan 
Süleyman Han'un Taşiağını kurbında Ali Paşa tarlası 
dimekle ma'rfif mevzi' a  karlb kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi'- i  hallde malum ile abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' 
u tahsil ve mahall-i mezbı1rda şeyhülislam-ı sabık 
Feyzullah Efendi suyı yolına andan merhum cen
net-mekan fırdevs-aşiyan Sultan Bayezld Han-ı Veli 
suyına bi  izn i ' l-mütevelll i lhak u idrac eyledüğüm üç 
masura suyın buçuk masurası hakk-ı mecra al ıkanı lup 
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mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülküm olan iki 
buçuk masura suyın bir masurasın müvekki l-i mfıma 
i leyhe beş yüz guruşa bey ' -i kat'i ile bey' u temlik ve 
mfıma i leyh dahi iştira vü temellük ve semeni olan 
meblağ-ı mezbfırı temamen yedinden ahz ü kabz eyle
düm ba'de' l-yevm sal ifli'z-zikr iki buçuk masura suyın 
bir masurasında alakam kalmayup müvekkil-i mfıma 
i leyhün mülk-i müşterası almışdur didükde vekil-i 
ınılma ileyh dahi zikr olman bir masura suyı müvekkil-i 
mfıma i leyhün Ayasafya-i kebir cami '- i  şerifı kurbında 
vaki'  hanesinde cari olmak üzre ta'yin ü tahsis eyledi 
diyü takrir ve taraf- ı  şer'den virilen hüccet-i şer' iyye 
mfıcebince nişan yazı lmışdur. 

Fi evail-i Zi' l-ka'de sene 1 1 20 [ 1 2-2 1 Şubat 1 709] 

119611 İstanbul'da Odunkapısı 'nda Vezir Abdurrah
man Paşa 'nın evinin, bahçesinin ve eve bağlı olan 
suyunun Sadrazam Ali Paşa'nın kızı Fatma Hanım 'a 
satıldığına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Düstfır-ı mükerrem müşir-i müfahham nizamü' l-alem 
vezirüm Abdurrahman Paşa edama' l lahu te'ala iclalehfı 
tarafından vekil-i şer' lsi olan kethudası İbrahim zlde 
mecduhfı meclis-i şer'de revnak-efza-yı saclaret-i uzma 
ve şeref-bahşa-yı vekalet-i kübra düstı1r-ı ekrem müşlr-i 
efham nizamü' l -alem nazım-ı menazımü' l-ümem Ve
zir-i a'zamum All Paşa edama' llahu te'ala iclalehfı 
mahzarında takrlr-i kelam idüp müvekkilüm müşarun 
ileyhün silk-i mülkinde olup vezir-i a'zamum müşarun 
i leyhün kerime-i sağireleri raft ' a-i tevki'-i refı'u 'ş-şan-ı 
hakani ve nakıle-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-unvan-ı 
c ihan-banl umdetü' 1-muhadderat zübdetü' 1-muvakkırat 
Fatıma Hanım zidet iffetuha içün velayeten müşarun 
i leyhe bi hasebi' 1-vekale tarafeynden icab ve kabul i 
havl şürı1t-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le 
semen-i ma' lfıme-i makbı1za bey' eyledüğüm mahmiy
ye-i İstanbul'da Odunkapusı dahilinde el-Hacc Timurtaş 
mahallesinde vaki' Koyunağlı sarayı dimekle ma'rfıf 
saray ve saray-ı mezbfır bizasında vaki ' ma' lfımu' l-hu
dfıd bağçeyi bi ' l-cümle müştemilatı ve saray-ı mezbfırun 
içinde cari kanavat [ü] müsennat i le muhrez üç masura 
ma-i lezlzi dahi ma'an bey.' eyledüm ba'de' l-yevm 
mülk-i müşterası olup keyfe ma yeşa' ve yalıtar muta
sarrıfe olsun didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l sene ihda ve 
ışrln ve mie ve elf Saferü' l-hayrı'nun altıncı güninden 
virilen hüccet-i şer' iyye mfıcebince yazılmışdur. 

F1 evail-i Ca sene [ 1 ]  1 2 1  [9- 1 8  Temmuz 1 709] 
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1/96/2 Haslar Ayvalıdere 'de Mehmed Ağa kemerine 
mü/hak Cerrah Mehmed Paşa vakfı katma suyunun 
kanalları tamir olunarak bir kısmının Reisülküttab 
Abdülkerim 'e satılmasına ve Lala Hayretlin mahal
lesindeki evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayCın oldur ki :  
Havass-ı refi'a kazası'na tabi '  Burgos karyesi sınurında 
Ayval ıdere dimekle meşhur malıall kurbında miyah-ı 
sultaniyye kemerlerinden Mehmed Ağa kemerine karib 
mevzi 'de vaki' su lağmınun üzerinde akd olman mec
lis-i şer'de şeyhülislam nezaretinde o lan evkafdan malı
rCıse-i İstanbul'da Cerrah Mehmed Paşa evkafı müte
vellisi olan Halil nam kirnesne meclis-i ma'küd-ı mez
bCırda bi ' l-fı ' l  Reisü' l-küttab olan işbu rafı '-i tevki'-i re
fi'u'ş-şan-ı hakani iftiharü' l -emacid ve' l-ekarim ca
mi 'u ' l-mehamid ve' l-mekarim el-muhtass bi mezidi ina
yeti ' I-Meliki'd-daim Abdülkerim dame mecduhG tara
fından nehc-i şer'i üzre sabitü' l-vekale kethudası Mus
tafa zide kadruhCı mahzarında ikrar ve takrir-i kelam 
idüp bundan akdem vakf-ı merkürnun havayic-i asl iy
yesinden fazla ribd2 u nema ve galle müctemi '  olmağla 
ol asrda vakf-ı mezbCır mütevellisi olan Mütevelllzade 
Çelebi dimekle ma'rCıf kirnesne galle-i merküm ile bir 
ferdün tasarrufına ittisalden ari işbu mevzi ' -i hallde 
bi ' l-izni 's-sultani abar-ı müte'addide-i ma' !Cıme hafr ve 
her birinden nübCı' iden ma-i lezizi tahte' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil idüp zikr olman Mehmed Ağa 
kemerine bi izni ' l-mütevelli i lhak u idrac idüp lakin 
vakf-ı mezbGrun cami ' - i  şerlfı min ciheti ' l-arz mürtefı' 
ve menba'- ı  ma-i mezkGr havzında(?) bulınmağla İcra 
ve isti 'mali asir ve müte'azzir olduğı ecilden hafr 
olınduğı zernandan tarih-i kitaba gelince metrCık ve 
mahcCır olup harab ve müstağnin anh kalmış idi hala 
vakf-ı merkürnun müstağallatı ta'mir ü termime muhtac 
olup ribd3 u nema ve gallesi usul-i vakfa kifayet it
me[me]ğle ma-i mezkGrun menba'- ı  mecrası tatbir ve 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile bey' olınup semeni 
vakf-ı merkürnun umCır-ı mühimmesine sarf olmmak her 
vechile canib-i vakfa enfa' u evla ve ahra olduğın sikat-ı 
makbCıletü' l-kelimat nazır-ı müşarun i leyhe ve savb-ı 
şeri'at-ı garraya i ' lam ve ala tariki 'ş-şehade ihbar idüp 
semen-i misline bey 'a  nazır-ı müşarun i leyh ve canib-i 
şer'den izn ve yedime hüccet-i şer' iyye virilmekle hala 
abar-ı müte'addideden hası l  ve mevcCıd bulınan suyın 
mikdan vezn ü keşf olmmak babında sadır olan fer
man-ı şeriftim mCıcebince Hassa su nazırı olan ei-Hacc 

31 ribh 
33 ribh 
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Osman zide kadruhıl ve Kemerler serbölüği el-Hacc 
İsma'll ve Süleymaniyye serbölüği usta Mehmed ve 
rah-ı abilerden Ahmed ve usta Hasan ve Mustafa ve 
diğer Mustafa vezn ü ayar ve ittifakları üzre kamil beş 
buçuk masura su mevcıld olmağla bir masura ve bir 
çuvaldılzı hakk-ı mecra ta'yln ve bir masura dahi Dede 
es-Seyyid Mehmed Efendi ile vakf-ı mezbılr beyninde 
münaza' un fih olup baki kalan üç masura ve bir çuval
dılz suyın ben dahi iki masurasını bey'a arz ve 
ba'de' l-müzayede rağabat-ı nas münkatı '  oldukdan son
ra beş yüz guruşda müvekki l-i ınılma i leyh üzerinde 
karar ve meblağ-ı mezkılr semen-i misli  olduğına biga
raz ehl-i vuküf ittifak itmeleriyle zikr olman üç masura 
ve bir çuvaldılz sudan iki masurasını nazır-ı müşarun 
i leyh ma'rifetiyle ve izn-i şer ' le abar-ı mezkılra ve 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile meblağ-ı merküm 
beş yüz guruşa müvekkil-i ınılma i leyhe bey'-i kat' i  i le 
bey' u temllk ol dahi iştira vü temellük eyledükden 
sonra semen-i mezkılr beş yüz guruşı müvekki l-i ınılma 
i leyh malından vekil-i mezkılr yedinden b i 't-tevliye 
temamen vakf içün ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm 
zikr olman iki masura su mecra vü kanavatma tebe' iy
yet i le müvekkil-i ınılma ileyhün mülk-i müşterasıdur 
keyfe ma yeşa' mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tas
dlkı'ş-şer' i  vekil-i mezkılr takrir-i kelam idüp müvek
kil-i ınılma i leyh zikr olman iki masura su mahmiyye-i 
mezbılra dahi l  oldukda mahall-i münasibden ifraz ve 
Ayasofya-i kebir kurbında Lala Hayreddin mahallesinde 
vaki' menzil inde cari olmak üzre ta'yin eylemişdür 
didükde ketb ü tahrir ve sene ihda ve ışrln ve mie ve elf 
Cumade' l-ahire'sinün on altıncı güninden virilen hüc
cet-i şer' iyye mılcebince yazılmışdur. 

Fi evai l-i Ş sene 1 1 2 1  [6- 1 5  Ekim 1 709] 

119613 İstanbul'da Fatma Sultan 'ın sarayına Halkalı 
suyundan su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayıln oldur k i :  
işbu rafi'a-i  tevki'-i refi'u ' ş-şan-ı hakani ve nakı le-i 
yarlığ-ı beliğ-ı meserret-unvan-ı c ihan-hani seyyide
tü' l-muhadderat ikllletü' 1-muhsanat tacü' 1-mesti'ırat sa
fiyyetü' s-sıfat refi'u 'd-derecat zatü' l-aliyyi ve' s-sa'adat 
el-mahfi'ıfe b i  suni'ıfi avatıfi ' l-Meliki ' l-mennan kerime-i 
muhteremem Fatıma Sultan darnet ismetuha ve zadet 
iffetuhanun malıruse-i İstanbul'da havza-i temellük ü 
tasarrufında olup el-yevm nakl-i h isat-ı ikamet eyledüği 
saraya cari olan ma-i safi kafi olmamağla avatıf-ı 
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senıyye-ı mülukanemden Halkalu ta'bir olınur sudan 
sadır olan ferman-ı hümayunum mucebince üç masura 
dahi zikr olman sarayun suyına zamm u ilhak olmmak 
üzre inayet ü ihsanum olmağla işbu herat-ı hümayun-ı 
sa'adet-makrunı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm 
kerime-i muhteremem Sultan-ı müşarun ileyha veeh-i 
meşruh üzre inayet ü ihsanum olan üç masura suyı Hal
kalu suyından di ledüğı yirden ifraz ve saray-ı mezkura 
icra idüp keyfe ma yeşa' ve yalıtar mülkiyyet üzre muta
sarrıf ola diyü yazı lmışdur. 

Fl evai l-i Ş sene [ 1 ]  1 2 1  [6- 1 5  Ekim 1 709] 

1/9614 Haslar Sırıklıçayırı 'nda Sultan Süleyman su
yoluna mülhak Defterdar Ebubekir Paşa 'nın katma 
suyunun mirasçı/ara intikaline, kanalları temizfene
rek Ahmet 'e satılmasına, Ahmet tarafından da vasi 
Abdullah 'a satılarak bina ettiği çeşmeye bağlanma
sına dair berat kaydı 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
İstanbul mahallatından Altımermer kurbında Hüseyin 
Ağa mahallesinde sakin ei-Hacc Ahmed bin Hüseyin 
nam kirnesne meclis-i şer'de yine malıruse-i mezburede 
merhum Sultan Bayezid Han-ı Veli cami-' i  şerlfi 
kurbında Kaliçeci Hasan mahallesinde sakin iken 
bundan akdem vefat iden Ahmed bin ei-Hacc Mehmed 
bin Veli'nün sülüs malını vücı1h-ı hayra harc ü sarfa 
vasiyy-i muhtarı olup yine mahalle-i mezburede sakin 
rafi'-i  tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani Hasan bin Abdullah 
nam kimesnenün tarafından vekili olan Çelebi oğlı All 
mahzarında ikrar ve takrir-i kelam idüp bundan akdem 
şıkk-ı evvel defterdan olan Ebubekir Paşa hayatında bin 
otuz dokuz senesi Cumade' l-ulası'nda Havass-ı refi'a 
kazası'na tabi' C ebeci karyesi sınurında S ırıklıçayırı 
başında Taşlağın dimekle ma'rüf mevzi 'de abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' 
u tahsil eyledüği iki masura su lağmı b i ' l-izn i ' ş-şer'i 
müteveffa-yı mezbı1r Ebubekir Paşa'nun sulbiyye kızı 
Zahide Hatun'a intikal idüp mezbure Zahide dahi vefat 
itmeğle sadriyye kebire kızı Ayişe bint-i Hasan'a intikal 
itdükden sonra lağm-ı mezbı1r mürur-ı eyyam ile harab 
olup hası l  olan su miri suya dah i l  olmamağla mezbı1re 
Ayişe b i ' l-irsi 'ş-şer'i mülki olan harab lağm ü kanavatı 
bin yüz on dokuz senesi şehr-i Receb'inde bana serneo-i 
ma' lume ve medfu 'a  bey' u temlik ben dahi iştira vü 
temellük eylediğümden sonra yedümde olan keşf hüc
ceti natık olduğı üzre zikr olman lağm ü kanavatı 
malum ile ta'mir ü tathir itdürdiğümde ell i  iki bin dört 
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yüz ell i  akçeye baliğ olmışidi el-haletü hazibi hüccet-i 
şer' iyye ile mülküm olan !ağın ü kanavatı ve !ağın- ı  
mezkCırdan hası l  olup mahall-i mezkCırdan merhum Sul
tan Süleyman Han suyına bi izn i ' l-mütevelll i lhak u 
idrac olman suyı cemi'-i tevabi '  u levahıkı ile tarafeyn
den Icab ve kabCıli havl bey'-i bat-ı sahilı-i şer'! i le 
vasiyy-i mezkCır Hasan'a yedi yüz yiğirmi beş guruşa 
bey' u temllk ve teslim itdiğümde ol dahi müteveffa-yı 
mezbCırun sülüs malı i le ber veeh-i muharrer müştera34 
ve temellük ve tesellüm idüp semeni olan meblağ-ı 
mezkCırı vasiyy-i mezkCırun yedinden bi 't-temam 
ve' l-kemal ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm zikr 
olman !ağın ü kanavat ve !ağın-ı mezkCırdan hası l  olan 
kalll ü keslr ma-i carlde alaka vü medhalüm kalmayup 
müteveffa-yı mezbCırun vasiyyeti üzre ta'yln eyledüği 
mahallde İcra eylesün didükde vekil-i mezbCır meclis-i 
merkürnda pederüm vekili mezbCır Hasan müteveffa-yı 
mezbı1run sülüs malı ile vasiyyeti üzre zikr olman 
lağmdan hasıl olan su mahmiyye-i mezbCıreye dahil  
oldukda mahalli35 mezbı1rede kendü hanesi kurbında 
Şahkulı  medresesine muttasıl tarlk-ı hass içinde müte
veffa-yı mezbCırun sülüs malı ile müceddeden bina 
eyledüği çeşmede cari olup i le ' I-an nas şürb ü isti'mal 
üzredür didükde taraf-ı şer'den virilen hücceti- şer' iyye 
mı1cebince yazılmışdur. 

Fl evasıt-ı Z sene [ 1 ] 1 2 1  [ 1 1 -20 Şubat 1 7 1 0] 

119711 Haslar Küçükkemer yakınında Güzelcekemer 
suyoluna mülhak Su nazırı Osman 'ın katma suyunun 
Sadrazam Ali Paşa 'nın Selam ağalığı hizmetinde olan 
İbrahim 'e satılarak Nallımescit yakınıdaki evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki : 
B i ' l-fı' l  Su nazırı el-Hacc Osman bin All zlde mecduhı1 
meclis-i şer'de mahmiyye-i İstanbul'da Na' l lımescid 
kurbında sakin olup Vezlr-i a'zamum All Paşa eda
ma' llahu te'ala iclalehı1nun Selam ağal ığı hıdmetinde 
olan işbu rafı ' -i tevki'- i  refı'u 'ş-şan-ı hakani el-Hacc 
İbrahim zide mecduhCı tarafından vekaleti sabite olan 
Halil zide kadruhı1 mahzarında ikrar ve takrlr-i kelam 
idüp bundan akdem Havass-ı refı'a kazası'na tabi '  
Güzelce kemer dimekle ma'rı1f kemerün üst tarafında 
Ayasofya suyınun Küçükkemerinün sağ canibinde vaki'  
derede kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' -i 

34 iştira 

35 mahall-i 
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hallde malum ile yedi ad ed baca hafr itdürüp tah te' I-arz 
lağm ü kanavat ile cem' u tahsil ve mahall-i mezkurdan 
marrü'z-zikr Güzelce kemer suyına bi izni ' l-mütevel ll 
ilhak u idrıle eyledüğüm beş masura suyın bir masura ve 
üç çuvalduz ma-i lezlz-i cari kanavatınun on iki 
selımden iki sehm-i şay i ' i  muhtevl olduğı nısf masura 
suyı cemi'-i tevabi '  u levahıkı ile müvekkil-i muma 
ileyh el-Hacc İbrahim zlde mecduhu tarafından Icab ve 
kabuli havl bey'- i  kat'! ve sahlh-i şer'i ile iki yüz guruşa 
bey' u temllk ve tesilm eylediğümde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira vü temel lük ve tesellüm eyledükden 
sonra semeni olan meblağ-ı mezbur iki yüz guruşı 
müvekkil-i muma ileyh yedinden bi't-temam ahz ü 
kabz eyledüm ba'de' l-yevm marrü'z-zikr üç masura ve 
üç çuvalduz ma-i leziz-i cari kanavatınun on iki 
selımden iki sehm-i şay i ' i  muhtevi olduğı nısf masura 
suda alaka vü medhalüm kalmayup mecra vü kanavatma 
tebe' iyyet ile müvekkil-i muma i leyh el-Hacc İbrahim 
zide mecduhunun mülk-i müşterasıdur diledüği malıall
den ifraz ve murad eyledüği yirde icra itsün didükde 
gıbbe't-tasdlk vekil-i mezbur Halil zide kadruhu mec
lis-i şer'de müvekkil-i muma i leyh şiraen malik olduğı 
nısf masura suyı salifli'z-zikr Na' ll ımescid kurbında 
vaki ' hanesinde cari olmak üzre ta'yin eylemişdür 
didükde sene i h da ve ışrln ve mi e ve elf Zi'  1-hicce'sinün 
yiğirmi sekizinci güninden virilen hüccet mucebince 
yazılmışdur. 

Fi evail-i Muharrem sene [ 1 ]  1 22 [2- 1 1 Mart 1 7 1  O] 

119712 Haslar'da Güzelcekemer yakınında Ayasofya-i 
kebir suyoluna mü/hak Hassa su nazırı Hacı Osman
'ın katma suyunun Vezir Ali Paşa ya satılmasına dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Havass-ı refi'a kazası'na tabi '  Güzelce kemer dimekle 
şehir kemerün üst tarafından Şahin deresi dimekle 
ma'ruf dere başında Keçe(?) dimekle meşhur mandıra 
kurbında vaki'  suyın üzerine vanlup Hassa su nazırı 
el-Hacc Osman zide mecduhu ve Suyolcılar kethudası 
el-Hacc Hüseyin ve kemerün bölükbaşısı el-Hacc 
İsma'il ve Ayasofya suyınun bölükbaşısı Mehmed usta 
ve hassa rah-ı abilerden usta Yusuf ve Mehmed vesair 
su ahvaline vuküf-ı tamını olan müslimln huzurında 
akd-i meclis-i şer"-i nebevi olındukda nazır-ı muma 
ileyh meclis-i ma'küd-ı mezburda takrlr-i kelam idüp 
işbu mahallde mu'ayene vü müşahede ol ınup kimes
nenün mülkine ittisalden ari ve mevzi'-i hallde vaki' 
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bi 'ri kendü malum i le müceddeden hafr ve sekiz aded 
baca ve tahte' l-arz !ağın ve altı yüz ell i  aded kanavat [ü] 
müsennat ile cem' u tahsil ve sabıka mısr-ı Kahire valisi 
Vezir Ali Paşa'nun katibi olan Mehmed'ün mevzi'-i 
mezbilra karlb Cebeciköy'inden cereyan idüp ve Aya
safya-i kebir cami'-i şerifinün suyol ına bi izni ' l -müte
velll ilhak u icra olman suyolına ilhak idüp bu vech üzre 
benüm müstakıl len mülk ve hakkum olup işbu savakda 
mu'ayene vü müşahede olman su işbu hazırCın-ı 
bi ' l-meclis olan cemm-i gafir ve cem'-i kesir rah-ı 
abilerden istifsar ve İstihbar ve ala ma cera bihi 
ilkada(?) vezn-i sahih ile vezn ü tahmin ve tahrir ve 
hüccet olmmak matlilbımdur didükde husus-ı mezkilra 
vuküf-ı tarnınları olan mezkilriln ile rah-ı abilerden 
hazırCın-ı b i ' l -meclis cemm-i gafir ve cem'-i kesir bi
garaz müsl iminden istihbar ol ındukda fı ' l-hakika nazır-ı 
milma ileyhün veeh-i meşrilh üzre kendü malıyla 
müceddeden sekiz aded baca ile hafr ve tahte ' l-arz lağm 
olınup elli aded kanavat [ü] müsennat i le cem' u tahsil 
ve balada tafsil olman minval-i muharrer üzre cereyan 
iden ma-i leziz işbu mu'ayene olman vech üzre tahmin 
ve vezn-i sahih ile vezn olındukda kamil üç buçuk 
masura suya bal iğ olup üç çuvaldilzı mu'tad-ı kadim 
üzre hakk-ı mecra içün ifraz ba'dehil iki masura ve üç 
çuvaldilz ma-i leziz baki kalmışdur diyü her biri haber 
virdüklerinden sonra nazır-ı milma ileyh mecl is-i 
ma'küd-ı mezkilrda işbu rafı'-i tevki'-i refi'u' ş-şan-ı 
hakani düstilr-ı mükerrem ila ahirihi vezirüm kaim
makam All Paşa edama' llahü te'ala iclalehil tarafından 
vekil-i müsecceli olan hazinedan Mustafa zide kadruhil 
mahzarında ikrar ve takrlr-i kelam idüp zikr olman 
minval üzre kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet ile 
silk-i mülküme münselik olup hakk-ı mecra içün ifraz 
olman üç çuvaldilz sudan ma'ada baki kalan iki masura 
üç çuvaldilz ma-i lezizi tarafeynden icab ve kabilli havi 
bey'-i bat-ı sahih-i kat'! ile müvekkil-i müşarun ileyh 
içün vekil-i milma i leyhe bin guruşa bey' u temlik ve 
teslim ve ol dahi bi ' l-vekale iştira ve temellük ve 
tesellüm eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı mer
küm mutalebesinden vezir-i müşarun ileyhün saha-i 
zimmetin ibra vü iskat eyledüm fima ba'd ma-i mezkilr 
kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet ile müvekkil-i 
müşarun ileyhün mülk-i müşteriisı olup keyfe ma yeşa' 
ve yahtar mutasarrıf olsun didükde sene ihda ve ışrin ve 
mie ve elf Cumade' l-ahir'inün on birinci güninden 
virilen hüccet milcebince di ledüği mahallden İcra içün 
yazılmışdur. 

Fi evahir-i C sene 1 1 2 1  [27 Ağustos-6 Eylül 1 709] 

1 7 1  
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119713 Has/ar, Cebeci köyü sınırında Sultan Bayezid 
suyoluna mü/hak Hacı Mehmet katma suyunun Vezir 
Ali Paşa 'nın kethüdası Hasan 'a satılarak Sultaniye 
yakınındaki evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
İstanbul'da Seyyid Ömer mahallesi sükkanından el-Hacc 
Mehmed nam kirnesne mecl is-i şer'de Vezlr-i a'zamum 
Ali Paşa edama' llahu te'ala iclalehunun Kapucı lar ket
hudalığı hıdmetinde olan rafi'-i tevki'-i refi'u' ş-şan-ı 
hakani Hasan zide mecduhu tarafından nehc-i şer'i üzre 
sabitü ' l -vekale olan el-Hacc İbrahim mahzarında takrir-i 
kelam idüp bundan akdem Havass-ı refi'a  kazası'na 
tabi'  Cebeci karyesi sınurında merhum ve mağfürun leh 
Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu seddine karib 
Balıklı havz ile Çavuş karyesi beyninde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '- i  halide malum ile kırk iki 
aded baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat ile cem' u 
tahsil eylediğüm ma-i leziz-i cariyi mahall-i mezburdan 
merhum-ı müşarun i leyhün suyı yol ına bi izn i ' l-müte
velli i lhak u idrac ve kanun üzre hakk-ı mecrası 
alıkonı ldukdan sonra bakisinün mecra vü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle bir masura suyımı ifraz ve 
tarafeynden icab ve kabul i  havi bey'-i kat'i ile müvek
kil-i ınılma ileyhe altı yüz guruşa bey' u temllk ve 
teslim ol dahi iştira vü temellük ve meblağ-ı merkümı 
bi't-temam ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm zikr olı-

. nan bir masura suda alaka vü medhal üm kalmayup 
mecra VÜ kanavatma tebe' iyyet ile muma ileyhün 
mülk-i müşterasıdur keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasar
rıf olsun didükde vekil-i merküm ta'blr-i ani ' I-meram 
idüp müvekki l-i muma ileyh mülk-i müşterası o lan bir 
masura suyı zikr olman Sultan Bayezld Han suyından 
Küçükköy kurbında Çukurçeşme'de vaki' imrad mesleği 
dimekle ma'ruf meslekden merhum Sultan Süleyman 
Han suyına bi izni ' l -mütevelll i lhak ve mahmiyye-i 
İstanbul'da Sultaniyye kurbında sabıka Tevki'izade 
menzi l i  dimekle ma'ruf olup hala müvekki l-i muma 
i leyhün mülki olan hanesinde cari olmak üzre ta'yln ü 
tahsis eylemişdür didükde sene isna ve ışrln ve mie ve 
elf Safer'inün ikinci güninden virilen hüccet mucebince 
yazılmışdur. 

Fl evasıt-ı S sene [ 1 ]  1 22 [ 1 1 -20 Nisan 1 709] 
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119714 Haslar 'da Sadrazam Ali Paşa 'nın hazinedar
lığı hizmetindeki Dergah-ı mualla kapucubaşılarından 
Hasan 'ın mülkiyetinde olup evine bağlı olan suyun 
kanallarının tamir olunup temiz/enerek suyun evine 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  suyolı karyelerinden Kö
mürli Belgrad karyesi sınurında Kızı lcık deresinden 
Mahmud Ağa suyı ile İmad Ağa suyı beynlerinde Pavlo 
nam zimml çayırında zikr-i ati su mesleğinün üzerinde 
akd olman meclis-i şer'- i  şerifde Vezlr-i a'zam All Paşa 
ediima' l liihu te ' iila iclalehunun hazinedarlığı hıdmetinde 
olan Dergah-ı mu' al larn kapucıbaşı larından Hasan dame 
mecduhu tarafından nehc-i şer' !  üzre sabitü ' 1-vekale 
olan Osman meclis-i ma'küd-ı mezburda bi ' l -vekiile 
takrlr-i kelam idüp müvekkil-i muma i leyh mahmiyye-i 
İstanbul'da merhume Viii ide Sultan hanına muttası l  
malik olduğı hanesinde cari olan suyınun menba' ı  işbu 
mahallde olup mürur-ı eyyiim ile yol ları hiiriib olmağın 
müvekkil-i muma i leyh kendü miiJıyla ta'mlr ü tatbir ve 
biisı l  olan suyı izn-i mütevelll ile karye-i mezbure 
mukiibelesinde dere suyına ilhak u idrac itmeğin hala 
ralı-ı abiler beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'ruf ve 
semt-i me' lfif üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh ile 
tahmin olmması müvekki l-i muma ileyhün matlubıdur 
didükde Su nazırı Osman zlde mecduhu ve Kemerler 
serbölüği ei-Hacc isma'll vesair ralı-ı abller zikr olman 
lağmdan hası l  ta'mlr ü tathlr olman suyı ala vechi ' l-ade 
vezn ü ayar eyledüklerinde tarnın ü kamil üç masura su 
cari olup ma-i mezkurdan olan üç çuvalduzı hakk-ı 
mecrii alıkonı ldukdan sonra tam iki masura ve bir 
çuvalduz suyı kalduğın her biri icma' u ittifak eyledük
lerin savb-ı şer'den ta'yln olman mevlana Mehmed Arif 
zlde i lmuhu mahall inde ketb ü tahrlr ve sene isna ve 
ışrln ve mie ve elf şehr-i Reblü' l-evvel'inün sekizinci 
güninde hüccet-i şer' iyye viri lmeğin zikr olınan kema 
kan menzilinde icra ve keyfe ma yeşıl' ve yalıtar 
mutasarrıf olmak i çü n virilen h üceet-i şer' iyye muce
bince yazılmışdur. 

FI eviiil-i R sene [ 1 ] 1 22 [30 Mayıs-8 Haziran 1 7 1 0] 

119811 Haslar Cebeci köyü sınırında Sultan Bayezid 
suyoluna mü/hak Hassa su nazırı Mehmet'in katma 
suyundan bir miktarının Sadrazam Ali Paşa 'nın 
hazinedan H asan ' a satılarak evine bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Nişiin-ı hümiiyun oldur ki :  

/ 

1 / 
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Havass-ı aliyye kazasına tabi '  suyolı karyelerinden 
Cebeci karyesi sınurında merhum Sultan Bayezld Han 
seddine karlb karye-i mezbureye giden tarikın kıble 
canibinde Balıklı havz ile Çavuş karyesi beyninde su 
lağmınun üzerinde akd alınan meclis-i şer'de malıruse-i 
İstanbul'da Altımermer kurbında Seyyid Ömer ma
hallesinde sakin el-Hacc Mehmed meclis-i ına'küd-ı 
mezburda Vezlr- i a'zam All Paşa edama' llahu te'ala 
iclalehunun hazloedarlığı hıdmetinde olan (boş) rafi ' 
Hasan dame mecduhu tarafından nehc-i şer'l üzre 
sabitü ' l-vekale olup Hassa su nazırı olan el-Hacc 
Osman zlde mecduhu mahzarında ikrar ve takrir-i kelam 
idüp yedinde olan keşf hücceti natık aldığı üzre işbu 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' -i hallde 
malum i le ell i  dört aded baca hafr ve tahte' l-arz bin yüz 
kulaç !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil ve mahall-i 
ınezburda merhum-ı mağfıret-nişan Sultan Bayezld Han 
aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran suyı yolına bi izni ' l -müte
velli ilhak ve hakk-ı mecrası alıkonıldukdan sonra 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile yedümde mülkim 
olan sekiz masura ma-i lez'iz-i carlnün sekiz sehminden 
bir sehın-i şayi ' i  muhtevl olduğın bir masura suyımı 
tarafeynden icab ve kabuli havi bey'-i bat-ı sahilı-i şer'i 
ile altı yüz guruşa müvekki l-i muma ileyhe bey' u 
teslim ve ol dahi iştira ve tesel lüm eyledükden sonra 
meblağ-ı mezburı bi't-temam ahz ü kabz eyledüm mar
rü'z-zikr bir masura suda alaka vü medhalüm kalmayup 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülk-i müşterasıdur 
di ledüği mahallden ifraz ve murad eyledüği yirde icra 
eylesün didükde gıbbe't-tasdik. vekil-i ınezbur ei-Hacc 
Osman dahi ınüvekkil-i muma ileyhe şiraen mal ik 
olduğı bir masura su ınahmiyye-i mezbureye dahil  
oldukda merhume Valide Sultan hanı'na muttasıl 
hanesinde cari olmak üzre ta'yln eylemişdür didükde 
sene isna ve ışrln ve mie ve elf şehr-i Reblü' l-evvel'inün 
on üçünci güninde viri len hüccet-i şer' iyye mucebince 
yazılınışdur. 

Fl evail-i R sene [ 1 ] 1 22 [30Mayıs-8 Haziran 1 7 1 0] 

119812 Haslar'da Şahin deresi ve Deliklikaya yakı
nında Güzelce kemer suyoluna mü/hak hazine-i amire 
kethüdası Hüseyin'in katma suyundan evine bağlı 
olan suyun Mehmet ve Hasan 'a satılmasına ve daha 
sonra Mehmet'in hissesinin de Hasan 'a satılarak 
evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Erbab-ı kalemden Mehıned nam kirnesne mecl is-i şer' -i 
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şerifde mahmiyye-i İstanbul'da Akbıyık mahallesinde 
sakin rafi'-i tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani kıdvetü ' l-e
masil ve' l-akran el-Hacc Hasan zide kadruhu mahza
rında ikrar ve takrir-i kelam idüp Hazine-i amire ket
hudası olan Hüseyin Ağa bin altmış beş senesinde 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Şahin deresi ve Delik
likaya ve36 kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '-i hallde abar-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz 
!ağın ü kanavat ile cem' u tahsil ve mahall-i mezkurdan 
merhum Sultan Süleyman Han tabe seriilmnun Güzelce 
kemer dimekle ma'ruf suyı yolına bi izni ' l-mütevelll · 
i lhak ve kanun üzre hakk-ı mecrası ifraz olındukdan 
sonra baki altı masura suyı mahmiyye-i İstanbul'da 
Ayasofya-i keblr kurbında İshak Paşa mahallesinde 
vaki ' menzilinde cari olmak üzre ta'yln ü tahsis eyle
düği su ve menzile tedavül-i eyadl ile ben mal ik ve ; 
ile' I-an menzil-i mezburda cari olan suyın bir masurası 
ınılma ileyh ei-Hacc Hasan'un mülki ve ma'adası benüm 
mülküm olmağla menzil-i merkürnda cari olup mecra vü 
kanavatma te be' iyyet i le mülküm olan ma-i cari n ün 
mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle 
bir masura suyımı ınılma ileyh ei-Hacc Hasan'a iki yüz 
guruş semen-i makbuza bey' u temlik eyledüm ba'd
e ' l-yevm zikr olman ma-i carlnün bir masurası mukad
dema ve mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
hissesiyle hala iştira eyledüği bir masura suda atakarn 
kalmayup mecrii vü kanavatma tebe' iyyet ile mülk-i 
müşteriisıdur didükde gıbbe't-tasdik ınılma ileyh 
ei-Hacc Hasan mecl is-i merkürnda mukaddema iştira 
eyleyüp mülküm olan bir masura su salifli'z-zikr Ak
bıyık mahallesinde vaki'  menzilümde cari olmağla hala 
iştira eyledüğüm bir masura suyı dahi menzil-i mez
burda cari olmak üzre ta 'yin eylemişümdür didükde 
sene ihda ve ışrln ve mie ve elf Safer'inün dokuzuncı 
güninden kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye viri lmeğle 
mucebince işbu nişan-ı hümayun yazı lmışdur. 
Tahrlren fi evahir-i Ca sene 1 1 2 1  [29 Temmuz-7 
Ağustos 1 709] 

1199/1 Haslar'da, Güzelce kemer'in üst tarafında 
Güzelce kemer suyoluna mü/hak Hassa su nazırı 
Osman 'ın katma suyundan bir miktarının Çavuşbaşı 
Mehmet'e satılarak Sinan Ağa mahallesindeki evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  

36 "ve" fazladır. 

1 75 
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Hassa su nazırı Osman zide mecduhı1 meclis-i şer'de 
hala Çavuşbaşı olan işbu rafı'- i  tevki'- i  refi'u 'ş-şan-ı 
hakani iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim Mehmed dame 
mecduhı1 tarafından vekili el-Hacc Hasan mahzarında 
takrir-i ketarn idüp bundan akdem Havass-ı aliyye 
kazasına tab i '  Güzelce kemer'ün üst tarafında Ayasozya 
suyınun Küçükkemerinün sağ canibinde mevzi '- i  hall 
olan derede yedi aded baca hafr ve tahte' l -arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil ve mahall-i mezkı1rkı1rdan37 
marrü'z-zikr Güzelce kemer suyı yolına b i  izn i ' l-müte
velll i lhak u idrac idüp işbu yedümde olan keşf hücceti 
natık olduğı üzre beş masura sudan bir masura ve bir 
çuvaldı1zı hakk-ı mecra alıkonı ldukdan sonra mecra vü 
kanavatma te be' iyyet i le mülk- i  hal is  üç masura ve üç 
çuvaldı1z suyım kalmışidi el-haletü hazihi mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet i le mülküm olan üç masura ve üç 
çuvaldı1z suyın on beş selımden iki selım-i şayi ' i  
muhtevi olduğı n ı  sf masura suyımı bey' - i  kat'! i le ınılma 
ileyhe iki yüz guruşa bey' ve kabz-ı semen eyledüm 
ba'de' l-yevm zikr olman n ısf masura suda alaka vü 
medhalüm kalmayup ınılma i leyhün mülk-i müştera
sıdur di ledüği malıallden ifraz ve murad eyledüği yirde 
icra eylesin didükde vekil- i  mezbı1r dahi takrir-i kelam 
idüp müvekkil-i ınılma i leyhe şiraen malik olduğı nısf 
masura su mecrası İstanbul'a dahi l  oldukda Ahı1rkapu'da 
Hafız Ahmed Paşa çeşmesi kurbında Kabasakal S inan 
Ağa mahallesinde Seyyid Hasan mescidine muttası l  
mülk menzil inde cari olmak üzre ta  'yi n eylemişdür 
didükde sene . isna ve ışrin ve mi e ve elf Ramazan'ınun 
onuncı güninde virilen hüccet-i şer' iyye mı1cebince 
yazı lmışdur. 

Fl evail-i L sene [ 1 ]  1 22 [23 Kasım-2 Aralık 1 7 1  OJ 

119912 Kaptan-ı derya Vezir Ahmet Paşa 'nın Fındık
lı 'da İlyas Paşa sarayı isimli evine Galatasaray suyun
dan su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Rafı ' - i  tevki' - i  refi'u 'ş-şan-ı hakani düstı1r-ı mükerrem 
müşir-i müfahham nizamü' l-alem derya kapudanı vezi
rüm el-Hacc Ahmed Paşa edama' l lahu te'ala iclalehı1 
tarafından nehc-i şer'! üzre sab itü' l-vekale olan mühür
dan Eyyı1b zide kadruhı1 Galatasarayı'na cereyan iden 
ma-i lezizün malıruse-i Galata haricinde Hüseyin Ağa 
mahallesinde vaki '  maksem ta'bir olınur maslağun 
canib-i şimalisinde kefere medfeni olan mahallde vaki '  

3 7  mezkı1rdan 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

su terazüsı üzerinde akd olman meclis-i şer'de hala 
Galata ustası ve saray-ı mezküra cereyan iden su vesair 
levazımını zabta me'mür olan el-Hacc Mustafa zide 
kadruhü mahzarında bi ' l-vekale takrir-i kelam idüp 
yedümde olan ferman-ı alişan natık olduğı üzre 
müvekkilüm müşarun ileyhün kasaba-i F ındıkl ı'da vaki '  
İ lyas Paşa sarayı dimekle ma'rüf tahdid ü tavsifden 
müstağnl mülk sarayına kendü mülki olmak üzre 
müceddeden kanavat ü müsennat i le ifraz u icra içün 
Galatasarayı'na mahsus olup işbu terazüda cereyan iden 
sudan ancak bir masura su in 'am ü ihsan ol ınmağla hala 
nazar olınup zikr olman bir masura su ber müceb-i 
ferman-ı all işbu su terazüsından ifraz ve müceddeden 
kanavat ü müsennat ile müvekkil-i müşarun i leyhün 
saray-ı mezkürına icra olmmak matlübumdur didükde 
gıbbe' s-sual mezkür e l-Hacc Mustafa cevabında hala 
balada tahrlr ve beyan olınduğı minval üzre olduğın 
ikrar u i ' tiraf ve Hassa su nazırı olan el-Hacc Hüseyin 
zlde mecduhü dahi zikr ol ınan bir masura suyın mahall-i 
mezbürdan ifraz olınmasın re 'y itmeğin ve müvekkil-i 
müşarun i leyhe in'am olman Galatasarayı suyından bir 
masura suyı zikri mürür iden su terazüsından ifraz ve 
mülk kanavat ü müsennat i le saray-ı mezküra icraya 
savb-ı şer'den izn birle sene selase ve ışrln ve mie ve elf 
Zi ' l-hicce'sinün ikinci güninde hüccet-i şer' iyye viril
meğle viri len hüccet-i şer' iyye mücebince yazılmışdur. 

Fl evai l-i R sene [ 1 ] 1 24[8- 1 7 Nisan 1 7 1 2] 

119913 Haslar Kadı Yakup/u köyü sınırında Sadrazam 
Yusuf Paşa 'nın hazinedarı Süleyman 'ın katma suyu
nun Hassa suyolcular kethüdası Mehmed'e satılarak 
evine ve yaptırdığı çeşmeye bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayün oldur ki :  
Hassa suyolcılar kethudası Mehmed zlde kadruhü mec
l is-i şer'de Vezlr-i a'zam Yusuf Paşa edama' llahu te 'ala 
iclalehünun hazinedarlığı h ıdmetinde olan rafi ' -i tev
ki'-i refı'u' ş-şan-ı hakani Süleyman zlde mecduhü 
tarafından vekili Ahmed mahzarında ikrar ve takrlr-i 
kelam idüp işbu yedümde olan hüccet-i şer' iyye natık 
oldığı üzre Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Kadi Ya' küblı 
nam karye sınurında müteveffa Seyyid Feyzullah Efendi 
suyınun !ağını kurbında kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzi '-i  halide şiraen malik olduğum on yedi aded 
baca ve lağm ü kanavat ile hasıl olup mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile mülküm olan iki masura bir 
çuvaldüz suyımı tarafeynden Icab ve kabilli havi bey'-i 
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kat') ile yedi yüz ell i  guruş semen-i makbfiza ınılma 
ileyhe bey' u temllk eyledüm ba'de' l -yevm zikr olınan 
lağmdan hası l  olan iki masura bir çuvaldfiz suda alaka 
vü medhalüm kalmayup mlri suya idhiil ve hakk-ı 
mecrasını ifraz oldukdan sonra bakisin muriid eyledüği 
mahallde icra eylesün didükde gıbbe't-tasdik vekil-i 
merküm Ahmed cevabında müvekkilüm mfimii i leyh 
şiraen malik olduğı su mahmiyye-i istanbul'a dahi l  
oldukda bir  çuvaldfizı Ebu' l -feth Sultan Mehmed Han-ı 
Gazi cami'  -i şerlfı kurbın da tah te lerinde(?) Taşcı 
Mustafa mahallesinde vaki '  menzi l ine bakisi dahi men
zil-i mezbfir tahtında hasbeten l i ' l lahi te 'alii bina eyle
düği çeşmede cari olup ile' I-an nas şürb ü isti'mal 
üzreler diyü didükde sene erba'a ve ışrln ve mie ve elf 
şehr-i Reblü' l-ahirinün dokuzuncı güninde virilen hüc
cet-i şer' iyye mficebince yazılmışdur. 

Fl eviisıt-ı R sene [ 1 ]  1 24 [ 1 8-27 Mayıs 1 7 1 2] 

1110011 Haslar 'da Balık/ı havuz ile Çavuş köyü ara
sında Sultan Bayezid suyoluna mü/hak Abdurrah
man 'ın katma suyundan bir kısmının Firuz Ağa mes
cidinin müteveltisi Ali'ye satılarak Firuz Ağa mes
cidine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Keçeci Plrl mahallesi sükka
nından Abdurrahman bin Süleyman mecl is-i şer'de 
mahmiyye-i mezbfirede Atıneydam başında vaki'  müte
veffa Pirfiz Ağa mescidi ve türbe ve mektebi evkafınun 
mütevelllsi riifı '- i  tevki'-i refı'u 'ş-şiin-ı hakani All bin 
Osman zlde kadruhfi mahzarında takrlr-i keliim idüp 
yedümde olan keşf hi.icceti niitık olduğı üzre bundan 
akdem Havass-ı refı'a  kazasına tabi '  Balıklı havz ile 
Çavuş karyesi beyninde havz-ı merkürndan Çavuş 
karyesine giden derede vaki' fundalıkda müteveffa 
Daru's-sa'ade ağası Mustafa Ağa evkafı mütevel llsi 
Mehmed Ağa dimekle ma'rfif kimesnenün kendü 
malıyla hafr itdürdüği abiira karib kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevazi'-i hallde dokuz aded baca ve bir 
makas ve tahte' l -arz !ağın i le cem' u tahsil ve mahall-i 
mezkfirdan bin dört yüz yiğirmi beş aded altı pulluk 
ta'blr ol ınur künk ile mezkfir Mehmed Ağa'nun lağmına 
izn ü ma'rifetiyle ilhak ve andan merhum Sultan 
Biiyezld Han-ı Veli suyınun baş lağmına bi izn i '  1-müte
velll idrac ü ilhak eylediğüm üç buçuk masura suyın bir 
buçuk masurası hakk-ı mecra ifraz ve baki mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile iki masura mülk suyım kalmış 
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idi el-haletü hazibi mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile 
mülküm olan iki masura ma-i lezlz-i carinün dört 
selımden iki selım-i şayi ' i  muhtevl hal is bir masura 
suyımı cemi'-i tevabi ' iyle tarafeynden Icab ve kabı11i 
havl bey'-i  kat'! ile mütevei ii-i mezkı1r All'ye beş yüz 
ell i  guruşa bey' u tesilm ve ol dahi vakf-ı merküm nazırı 
olan Babü' s-sa'adet'üm ağası ei-Hacc Abdul lah Ağa 
dame ulüvvuhı1nun izn ü ma'rifetiyle müteveiilsi olduğı 
vakf-ı merküm içün mal-ı vakf i le iştira ve tesel lüm ve 
semen-i mezbı1rı bi 't-temam ahz i.i kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm zikr olman halis bir masura suda alaka vü 
medhalüm kalmayup nazır-ı müşarun ileyhün ta'yln 
eyledüği mahallde icra eylesün didükde gıbbe't-tasdlk 
mütevelll-i mezkı1r All dahi mal-ı vakf-ı merküm ile 
iştira eylediğüm halis bir masura su nazır-ı mi.işarun 
i leyhün izniyle mescid-i mezbı1r hareminde cari olup 
el-yevm nas şi.irb ü isti 'mal üzrelerdür didükde sene 
erba'a ve ışrln ve mie ve elf Safer'inün dokuzuncı gü
ninde virilen hüccet-i şer' iyye mı1cebince yazılmışdur. 

FI evail-i S sene [ 1 ] 1 24 [ 1 0- 1 9  Mart 1 7 1 2] 

1110012 Terkos Kiraz/ıdere 'de müteveffa Osman 'ın 
katma suyunun mirasçı/ara intikaline ve sabık 
Başdefterdar Mehmet'e satılmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Kadırga Ilmanı kurbında vaki' 
Bostancıbaşı All Ağa mahallesinden olup Beç seferi 
avdetinde sipahller ağası iken medine-i Belgrad'da vefat 
iden Osman ibn-i Bektaş'un veraseti sulbiyye-i sağire 
kızı Fatıma'ya ve li ebeveyn er karındaşı Çelenk Me
hemmed'e münhasıra olup kab le' l-kısme mezbı1r Me
hemmed dahi fevt olup veraseti zevce-i metrı1kesi 
Ümmü Gülsüm'e ve sulbiyye keblre kızları Havva ve 
diğer Fatıma'ya ve li ebeveyn er karındaşı oğlı All nam 
sağire münhasıra olup kable' l-kısme mezbı1re Fatıma 
dahi müteveffıye olup veraseti zevci İbrahim i le validesi 
Rukiyye bint-i Abdullah ve li ebeveyn amml oğl ı sağir-i 
mezbı1r All'ye münhasıra ve tashlh-i mes'elesi bi 
hükmi' l-münaseha kırk sekiz selımden olup siharn-ı 
mezkurdan üç sehmi mezbure Ümmü Gi.ilsüm'e ve sekiz 
sehmi mezbı1retan Havva ve Fatıma'ya ve dokuz sehmi 
mezbur Ali'ye ve on iki sehmi mezbı1r İbrahim'e ve 
sekiz sehmi mezbure Rukiyye'ye isabeti tahakkukmdan 
sonra mezbure Rukiyye asılleten ve sağir-i mezburun 
tesviye-i umı1rına vas! olan Muslı zikr-i ati menzil ve 
menzil-i mezburda cari yedi buçuk masura sudan on 
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yedi sehm h isselerin mezbfire Ümmü Gülsüm'e semen-i 
ma' lfima bey' u teslim itmeleriyle irsen ve şinien yiğir
mi sehme miilik olan mezbfire Ümmü Gülsüm ile sekiz 
sehme malik olan mezbfire Havva asiileten ve on iki 
sehme mal ik olan mezbfir İbrahim dahi asiileten ve sekiz 
sehme dahi malike olan mezbfire Fatıma tarafından 
husus-ı ati 'z-zikre nehc-i şer' i  üzre sabitü ' l-vekale olan 
Mehmed Şevki vekaleten meclis-i şer ' -i şerif-i enverde 
sabıka Başdefterdamın olan işbu raft '- i  tevki'-i refi'
u 'ş-şan-ı hakani iftiharü' l-ümera ve' l-ekabir ei-Hacc 
Mehemmed dame ulüvvuhı1 tarafından husus-ı ca
i 'z-zikri tasdlka vekil olan ei-Hacc Mehmed mahzarında 
her biri asiileten ve vekaleten ikrar ve takrir-i ketarn 
idüp sabıka Reisü' l-küttab olan Şamizad� hal-i haya
tında Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Terkos nahiyesinde 
Ayvadlu nam karye kurbında Kiraslıdere'de kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '-i halide malıyla abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' 
u tahsil ve menzil-i mezbfirda cari yedi buçuk masura 
suyın keşf hücceti içün sicil l- i  mahffiza müraca'at 
olındukda müteveffa-yı mezbfir Osman zikr olman 
suyın hüccet ve beriltı zayi'  olmağla hakk-ı mecrası ile 
ma'an iki buçuk masura su Kadırga limanı'nda Yahya 
Paşa harnmaını semtinde kızı Fatıma'ya virdüği eve cari 
olmak üzre hüccet ve bin yetmiş iki senesi Rama
zan'ınun gurresinden berat ü hüccet olmdığı sici ll-i 
mahffizdan ihrac olınup bu ana gelince marrü'z-zikr 
suyın lağmı harab ve iki buçuk masura sudan ziyade 
hasıl olmamağla el-haletü hazihi menzil-i mezbfirda cari 
mülkimüz olan lağm ü kanavatdan hası l  ve mevcfid o lan 
suyımuzı cemi'- i  tevabi '  [ü] levahıkı ile tarafeynden 
Icab ve kabfili havi bey'-i kat'i i le müvekki l-i mfima 
ileyhe sekiz yüz guruşa bey' u temlik ve ol dahi ber 
minval-i muharrer iştira vü temellük idüp semeni olan 
meblağ-ı mezbfir sekiz yüz guruşı her birimüz bi 
kadri ' l-hısas ahz ü kabz eyledük ba'de' l-yevm menzi l-i 
mezbfirda cari yedi buçuk masura suyın lağm ü kana
viltında veehen mine' l-vücfih ve sebeben mine' I-esbab 
alaka vü medhalüm kalmayup müvekkil-i mfima ileyhün 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile i le ' I-an cari olan 
sumülk-i müşteriisı olup lağm-ı mezbfirı ta'mir ü tathir 
ve her ne mikdar su hası l  olur ise murad eylediği 
mahallde İcra eylesün didüklerinde sene erba'a ve ışrin 
ve mie ve elf Ramazan-ı şerlfınün evasıtında virilen 
hüccet-i şer' iyye mficebince yazılmışdur. 

Fi evasıt-ı N sene [ 1 ] 1 24 [ 1 2-2 1 Ekim 1 7 1 2] 
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1110111 Rumelihisarı Söğütlük 'de Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Sadrazam Ali Paşa 'nın kethüdası 
İbrahim'in katma suyuna ve bu suyolundan İbra
him'in yalısına ve yaptırdığı çeşmeye su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Çun netayİc-i kazaya ve alıkarn ve suver-i sükuk-ı lazı
mü' l-ihkam menaşir-i meymenet-neşir-i selatin-i izam 
ile rüsuh u istihkam bulmak ka' ide-i hasene-i kadime ve 
dir[i]ne-i müstahsene-i müstedime olmağın binaen ala 
zalik düstur-ı ekrem müşir-i efuam n izamü' l-alem na
zım-ı menazımü' l-ümem Vezir-i a 'zam Ali Paşa eda
ma' llahu te' ala iclalehunun kethudalığı h ıdmetinde olan 
işbu rafi'-i  tevki' - i  refi'u ' ş-şan-ı hakani iftiharü' l -ema
cid ve' l-ekarim cami 'u ' l-mehamid ve' l-mekarim 
el-muhtass bi mezidi inayeti ' l-Meliki 'd-daim İbrahim 
dame mecduhu tarafından nehc-i şer'i üzre sabi
tü' l-vekale olan kıdvetü' l-emasi l  ve' l-akran Süleyman 
zide kadruhu meclis-i şer'-i  şerif- i  enverde bi ' l-vekale 
takrir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp medine-i 
Galata a'malinden istinye nahiyesine tabi '  Rumil i  h isarı 
toprağında Söğüdlük nam mahallde müvekkil-i muma 
i leyhe kendü malıyla mevazi ' -i adidede abar-ı mü
te 'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat ile cem' u 
tahsil idüp zikr olman Rumil i  hisarı'nda Beğ cami ' i  
kurbında bina eyledüği çeşme i l e  yal ı  ta'bir alınur men
ziline icra içün kasaba-i mezbureye cari oİan merhum 
Sultan Süleyman Han suyına ba izn i ' l-mütevelli i lhak 
eylediği ma-i leziz-i carinün mahallinde üzerine vanlup 
hala şiddet-i sayf ve sularun kemal mertebe kı I leti vakti 
olmağla vezn-i sahih i le vezn ü ayar ve takvim ve ne 
mertebe su mevcud aldığı ala vukü' ihi ketb ü terkim ve 
hüccet-i şer' iyye olmmak matlubımdur diyü ibraz 
eylediği ferman-ı şerif mucebince iftiharü' l-ule
ma' il-muhakkıkin müfettiş-i evkaf mevlana Abdullah 
zide fazluhfi ve Hassa su nazırı el-Hacc Mehmed zide 
mecduhu ve Hassa mi 'marbaşı zide kadruhu ve Suyolcı 
bölükbaşılarından Süleymaniyye bölükbaşısı Ahmed ve 
Mehemmed bölükbaşı ve Hasan bölükbaşı vesair suyai
c ılar ve husus-ı mezbura vuküf-ı  tamını olan müslimin 
ile merhum-ı müşarun i leyhün bina eylediği kemer 
kurbında müvekkil-i muma i leyhün suyı masiağına 
varup mütevelli-i vakf olan Abdi zide mecduhu hazır 
aldığı halde keşf ve nazar o'lındukda kanavatma 
tebe' iyyet i le müvekkil-i muma ileyhün mülki olan ma-i 
leziz-i cariyi masiak-ı merkürnda beynlerinde cari olan 
tarz-ı me' lfif ve dir[i]ne-i ma'rfif üzre Su nazırı ve 
mi 'marbaşı vesair suyolcılar vezn ü ayar ve tahmin- i  
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sahih ile tahmin eyledüklerinde hala kıl Jet-i ma ve 
şiddet-i sayfda iki buçuk masura su cari ve mevcıld ol
duğın bi' l-cümle ihbar ve müsl imin-i mezkılrin mu 'aye
ne vü müşahede ve icma' u ittifak eyledüklerinden 
sonra vakf-ı merküm mütevellisi olan ınılma i leyh Abdi 
zide mecduhu dahi keşf olman iki buçuk masura suyın 
nısf masurası mu'tad-ı kadim üzre canib-i vakfa hakk-ı 
mecra viri lmek üzre vakf-ı merküm suyolına idhal ve 
ilhaka bi 't-tevliye izn virdiğini niltık mührlü temessük 
virüp işbu sene seb'a  ve ışrin ve mie ve elf şehr-i 
Şa'ban'ınun üçünci güninden kıbel-i şer'-i şerifden 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mılcebince işbu beriit-ı 
sa'adet-ayat [ü] behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ınılma i leyh İbrahim dame mecduhıl veeh-i meşruh üzre 
zikr u beyan olman iki masura mülk suyını diledüği 
yirden ifraz ve sa)ifti'z-zikr bina YÜ ihya ey)edüği 
çeşınesiyle yal ı ta'bir alınur menzi line icra ve keyfe ma 
yahtar ve ma yeşa' mülkiyyet üzre mutasarrıf olup ol 
babda kilinen men kan efrad-ı aferideden hiç ahad 
veehen mine' l-vücılh ve nev'an ınine ' l-enva' ve sebe
ben mine' I-esbab mani '  u diifl' u rafı' u ınünazi' u 
mUzahim olmayup dahi ü ta'arruz kı l ınaya şöyle bileler 
alarnet-i şerife i 'tiınad kı lalar diyü beriit-ı şerif-i  alişan 
virildiği bu mahalle sebt al ındı . 

Fi 22 Za sene 1 1 27 [ 1 9  Kasım 1 7 1 5] 

.. 
1110211 İstanbul Kabasakal mahallesinde sakin Mu-
rat Paşa 'nın ölümüyle mülk suyunun zevcesine ve 
oğullarına intikaline ve oğullarının hisselerinin de Ali 
Merdümi'ye satılarak istediği yere bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Nişan-r hümayıln oldur ki :  
Mahıniyye-i İstanbul'da Kabasakal mahallesinde sakin 
iken fevt olan Murad Paşa ibn-i Hüseyin'ün verilseti 
zevce-i menkıllıası Rahiıne ile sulbi oğul ları Hüseyin ve 
Mustafa'ya ınünhasıra olup on altı selımden iki sehıni 
mezbure Rahime'ye ve yedişer sehıni mezbılran Hüseyin 
ve Mustafa'ya intikal eyledüği lede' ş-şer' zahir olduk
dan sonra kendi tarafından asil ve li ebeveyn mezkur 
Mustafa tarafından vekil aldığı şer'an sabit olan ınezbılr 
Hüseyin asiileten ve vekaleten ve mezbılre Rahime 
Hatıln'un oğlı olup tarafından dahi husu[s-ı] ati ' l-beyana 
vekil olduğı Hasan ve Abdullah nam kimesnelerün 
şehadetleriyle sabit olan Mehmed bin e l-Hacc Ahmed 
vekaleten mecl is-i şer' i şerifde Divan-ı hüınayun katib
lerinden kisedarlık hıdınetinde olan rafı'- i  tevki'-i re-
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fı'u'ş-şan-ı hakani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı meser
ret-unvan-ı cihan-hani kıdvetü erbabİ 't-tahrlr ve' I-kalem 
umdetü ashab i 't-takrlr ve'r-rakam All Merdümi ibn-i 
Mehmed Zıde kadruhı1 tarafından husus-ı ati ' l-beyana 
vekll olduğı sabit olan el-Hacc Hasan bin Mehmed 
mahzarında her biri b i ' l-asale ve b i ' l-vekale ikrar ve 
takrlr-i kelam idüp yedimüzde olan hüccet-i şer' iyye 
natık olduğı üzre Havass-ı aliyye kazasında Yassıtaş 
deresi dimekle ma'rı1f malıallden marrü'z-zikr Kabasa
kal mahallesinde vaki ' murisimüz müteveffa-yı mezbı1-
run i le' I-vefat taht-ı tasarrufında ba'de vefatihl intikal-i 
adi i le bize ba'de' l-intikal biz dahi ba ma'rifet-i müte
velli-i vakf-ı mezbı1r bedel-i ma' !uma makbı1zı mukii
belesinde ınılma i leyh All Merdümi'ye ferağ ve kasr-ı 
yed eylediğimüz beyne' l-ahali ve ' l-ciran ma' lı1mu' l-hu
dı1d ve' l-müştemilat menzil içinde cari olan yarım ma
sura su kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet i le mı1ri
simüz müteveffa-yı mezbur Murad Paşa'nun mülki olup 
ba'de vefatihi tashlh-i mezbı1r üzre bize isabet itmeğle 
biz dahi marrü'z-zikr suyı tarafından Icab ve kabı1li havi 
bey'-i bat-ı sahilı-i şer' )  i le müvekki l-i mezbı1r All 
Merdümi'ye iki yüz guruşa bey' u temlik ve teslim 
eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı mezbur iki yüz 
guruşı ala kadri ' l-hısas müvekkil-i mezbur All Merdüml 
yedinden temamen ahz. ü kabz eyledük ba'de' l-yevm 
marrü'z-zikr yarım masura su ınılma i leyh Ali Merdü
mi'nün mülk-i müşterası olup bizüm alakamuz kalmadı 
keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf olsun didüklerinde 
gıbbe't-tasdikı ' ş-şer' i  ketb ü tahrir olındı  sene selasin 
ve mie ve elf Zi ' l-hicce'sinün on dokuzuncı güninden 
kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince 
nişan-ı hümayı1n yazıldı . 

Fi ı 2 S sene [ ı ]  1 3  ı [ 4 Ocak ı 7 ı 8] 

1/10311 Haslar Kadıçayırı 'nda Sultan Bayezid suyo
luna mü/hak Hacı Ali 'nin katma suyunun Sadrazam 
Gazi Ali Paşa'ya satılarak Üsküp mahallesindeki 
evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n ol dur ki :  
Çı1n netayic-i kazaya ve alıkarn ve suver-i sukı1k-i lazı
mü' l-ihkam menaşir-i meymenet-tenşir-i selatin- i  izam 
ile rüsuh u istihkam bulmak ka' ide-i hasene-i kadime ve 
dir[i]ne-i müstahsene-i müstedime olmağın b inaen ala 
zalik husus-ı/ ati ' l-beyan içün akd olman mecl is-i şer'- i  
şerif-i enveröe rafi '- i  tevki'-i refı'u 'ş-şan-ı hakani düs
tı1r-ı ekrem müşir-i efham nizamü' l-alem müdebbir-i u-
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mfıri' l-cumhı1r bi ' l-fikri 's-sakıb mütemmim-i meham
mi' l-enam bi ' r-re'yi' s-saib mümehhid-i bünyani'd-devle 
ve' l-ikbal müşeyyid-i erkani ' s-sa'ade ve' l-iclal mükem
mil-i namı1si's-saltanati ' l -uzma mürettib-i meratib
ü ' l-hilafeti ' l-kübra el-mahfı1f b i  sunfıfi avatıfi ' l-Me
liki'd-daim Vezlr-i a'zam-ı asaf-nişan ve vekil-i mut
lak-ı sadakat-alem Gaz! All Paşa edama' l lahu te'ala 
iclalehı1 ve za'afe iktidarehı1 taraflarından nehc-i şer'! 
üzre sabitü' l-vekale olan iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim 
kethudaları İbrahim dame mecduhı1 mahzarında mah
rı1se-i İstanbul'da Süleymaniyye cami-i şerlfi kurbında 
Molla Gürani mahallesinde sakin el-Hacc All bin Ab
durrahman bi't-tav' i ' s-saf ikrar u i 'tiraf id üp kanavatma 
tebe' iyyet i le yedümde mülküm olup Havass-ı refı'a ka
zasına tabi'  S ırıkl ıçayırı başında Kadlçayırı dimekle 
ma'rı1f mevzi'de ahar kimesnenün mülkine ittisalden 
müstağnl mevzi '-i hallde malum ile hafr itdürdiğüm ye
di aded hacanun her birinden hası l  olan suyı tahte' l-arz 
!ağın i le cem' ve üç yüz ell i  aded künk ile mevzi '-i 
merküm sınurında müteveffa Feyzullah Efendi'nün ma-i 
carlsi içün mevzı1' masiağına andan merhum Sultan 
Bayezld Han-ı Veli suyına ba ma'rifet-i mütevelll-i vakf 
i lhak u idrac ol ınup bin yüz yiğirmi dört senesi şehr-i 
Ramazan'ınun dokuzıncı güni zikr olman yedi aded 
bacadan hasıl ma-i carlyi ma'rifet-i şer' le vezn ü ayar 
olındukda bir masura ve üç çuvaldı1z oldığı zahir ü 
nümayan oldukdan sonra de'b-i kadim üzre canib-i vakf 
içün bir çuvaldfızı hakk-ı mecra olmak üzre alıkonılup 
baki kalan bir masura iki çuvaldfız ma-i carlyi sakin 
olduğum marrü'z-zikr Molla Gürani mahallesinde mu
radum olan mahalle icra itmişidüm hala bin yüz yiğirmi 
altı senesinde vakt-i kılJet-i mada mu'ayyen ve mahsus 
mi'yar ile vezn ü ayar ve tahmin-i sahih ile tahmin 
olındukda tarnın ü kami l  yarım masura ve yarım 
çuvaldı1z su baki kalduğı zahir ü hüveyda olmağın 
müvekkil-i müşarun i leyhün Hadlee Hanım'dan iştira 
eyledükleri mahmiyye-i merkürnede Üskübl mahal
lesinde vaki' mülk menziline cari olmak içün şiraya 
rağıb olmağın ben dahi hafr itdürdiğüm salifti'z-zikr 
yedi aded hacalardan hası l  ve tahte' l-arz lağmda 
müctemi '  �anavatına tebe' iyyet i le ma-i cari-i mezbfırı 
bey'-i sıylth- i  kat'! ile altı yüz guruşa bey' u temlik ve 
meblağ{ı merkümı temamen ahz ü kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm ma-i cari-i mezbfır vezir-i a'zam-ı rriüşa
run i leyhün mülk-i müşteraları olup benüm kat'a alaka 
vü m�dhalüm kalmadı didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l 
sene seb'a  ve ışrin ve mie ve elf Muharrem'inün onuncı 
güninde kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mfıcebince bu berat-ı hümayfın-ı sa'adet-makrı1nı vir-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

düm ve buyurdum ki vezir-i a'zam-ı müşarun ileyh 
veeh-i meşrOh üzre mülk-i müşteraları olan ma-ı 
merkümı zikr olman mülk menzi line İcra ve keyfe ma 
yalıtar ve ma yeşıl' mülkiyyet üzre mutasarrıf o lalar 
şöyle bileler alarnet-i şerife i 'timad kılalar diyü berat-ı 
alişan virildiği bu mahalle sebt olındı. 

Fi 8 M sene [ 1 ] 1 28 [ 3 Ocak 1 7 1 6] 

1110411 Terkos Çakal deresi suyoluna mü/hak Rei
sülküttab Ahmet Efendi'nin katma suyundan evine 
bağlı olan suyun Rumeli'de körfez seraskeri Mustafa 
Paşa 'ya satılarak evine bağlanmasına dair be rat 
kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Deniz Abdal mahallesinde sa
kine Ayişe HatOn ibn-i Ahmed ibn-i Hasan tarafından 
husus-ı ati 'z-zikr vekili olup zat-ı mezbOriyyeyi ma'ri
fet-i şer' iyye i le arifan Hasan Çelebi ibn-i İbrahim [ve] 
Yusuf Çelebi ibn-i İbrahim nam kirnesneler şeha
detleriyle vekaleti sabit olan sadri kebir oğlı Me
hemmed Çelebi ibn-i Musa nam kirnesne vekaletine 
mahalle-i mezbOrede sakin fahru ' l-akran Mehemmed 
Ağa ibn-i Mustafa asılleten meclis-i şer'-i hatir-i lazı
mü't-tevkirde yine mahmiyye-i mezbOrede Kumkapu 
kurbında Tavaşi Süleyman Ağa mahallesinde sakin olup 
hala ROmili'de Körfes ser'askeri olan emirü' l-ümera
i ' l-kiram kebirü' l-küberai ' l-fıham sahibü' l-Kita
bi ' l-Müstetab Mustafa Paşa ibn-i el-Hacc Zülfikar 
tarafından husus-ı ati 'z-zikri tasdiki vekili olan fah

. ru' !-emsal Mustafa Ağa ibn-i Mu s l ı  mahzarında her biri 
ikrar ve takrir-i kelam idüp mahmiyye-i mezbOrda Katib 
S inan mahallesinde sakin asrında Anadol ı  muhasebe
sinde Reisü' l-küttab olan el-Hacc Ahmed Efendi haya
tında bin altmış altı senesi Cemaziye' l-ahire'sinde Ha
vass-ı refi'a kazası a'malinden Terkos nahiyesine tabi '  
Bağçe Belgrad karyesi sınurı dahilinde Çakal deresi 
dimekle ma'rOf mevzi '-i halide malıyla abar-ı mü
te'addide hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat i le cem' 
u tahsil eylediği suyı tarih-i mezbOrda üzerine vanlup 
rah-ı abiler beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rOf üzre 
vezn ü ayar eyledüklerinde bir buçuk masura su cari ve 
mahall-i mezkOrdan Kırkçeşme yolına bi izni ' l-müte
velli i lhılk u idrac ve buçuk masurası hakk-ı mecra 
ahkonıldukdan sonra baki bir masura suyı menzilinde 
cari olmak üzre ta'yin ü hüccet olınup hayatında tasar
ruf v� ba'de' l-vefat tedavül-i eyadi ile zikr olman suya 
ale' l-iştirak malik olup bundan akdem cemi'- i  sular 
nmhtel l  · ve müşevveş ve cümleyi tahrire taraf-ı devlet-i 
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al iyyeden ta'yin ol [ ın]an a' lemü' l-ulemiii ' l-iziim Hii
diziide Efendi zikr olınan lağmun üzerine varup su
yolcılar beyninde mu'tiid olan tarz-ı ma'rı1f üzre vezn 
eyledüklerinde üç çuvaldüz su mevcüd bulundığı yedi
müzde olan i' lamlar niltık oldığı üzre metvii ve hala zikr 
olman !ağın ü kanaviltı bey' muriid eylediğimüzde 
taraf-ı devlete i' lam ve ferman-ı şerif viirid olmadukça 
hüccet virilmeye diyü sicill-i mahfüzda mukayyed fer
man mücebince kaimmakam-ı sadr-ı iili hazrederine 
arz-ı hal ve Haslar kadisı efendi hazrederine hitiiben 
ferman-ı şerif viirid ve i ' liim olındukda Su nazırı ağa 
mahalline varup ralı-ı abiler muviicehesinde keşf alın
ması babında ferman-ı şerif i 'tii olınmağın hala . mecrii 
vü kanaviitma tebe' iyyet i le mülkimüz ve el-yevm mev
cüd olan suyımuzı vekil-i mümii ileyh Mustafa Ağa'ya 
beş yüz yiğirmi guruşa bey' u temlik eylediğimüzde o l  
dahi müvekkil i  paşa-yı mümii i leyh içün iştirii vü 
temlik38 idüp semeni olan meblağ-ı mezbür beş yüz 
yiğirmi guruşa müvekkil-i mümii i leyh malından vekil-i 
mezbür yedinden temamen ahz ü kabz eyledük 
ba'de' l-yevm mecrii vü kanaviitma tebe' iyyet i le mül
kimüz olan suda aliika vü medhalimüz kalmayup her 
müceb-i ferman-ı şerif sularun kı lleti vaktinde üzerine 
vanlup vezn ü ayar ve keşf ü i ' liim olındukdan sonra 
muriid eylediği yirde icrii eylesün didüklerinde gıb
be't-tasdik vekil-i mezbür meclis-i mezbürda müvek
kilüm paşa-yı mümii i leyh mahmiyye-i mezbürda malik 
oldukları sa'iidethiinelerinde zikr olman su cari olmak 
üzre te'ayyün buyurmışlardur didükde ma hüve' l-viiki'  
bi 't-taleb ketb o l ındı. 
Fi ' l-yevmi 's-siibi '  min Cemiiziye' l-iihir sene sernline ve 
ışrln ve mie ve elf [7 C 1 128] [ 29 Mayıs 1 7 1 6] 

Şuhüdü' l-hiil: 
El-Hiicc Mustafa Ağa ibn-i Mehemnied 

Fahru' l-eimme İbrahim Etendi ibn-i Veli imiim-ı 
Rüstem Paşa 

Ahmed Ketbuda kethudii-i kapu kethudası mısr-ı Kahire 

Hasan Çelebi ibn-i İbrahim 

El-Hiicc Mehemmed b in Mustafa Haffiif 

Abdurrahman bin Abdurrahlm Efendi Haffiif 

Mehemmed Çelebi bin Hasan Kavukcı 

38 temellük 
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Veli Çelebi bin Abdullah Hammarncı-i kiçe 

Mehemmed bin Süleyman Hammarncı-i Şeyh Vefa 

El-Hacc İbrahim bin el-Hacc Abdülkadir Haffaf 

Ahmed Çelebi bin Hüseyin Hammarncı-i Ayasofya 

El-Hacc İsma'il b in el-Hacc İbrahim Bedestan 

El-Hacc Mehemmed bin Abdullah Bedestan-ı sandal 

Hasan Çelebi suyolcı-i Kırkçeşme 

İbrahim bin Ömer 

İsma'il bin Abdullah 

ve gayrihim 

1110511 Haslar Ayvad/ı köyü Bakraç deresinde Sultan 
Süleyman suyoluna mü/hak Ferhad Paşa 'nın katma 
suyundan bir miktarının İbrahim Paşa'nın oğlu 
Süleyman Bey 'e satılarak Molla Kestel mahallesindeki 
evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki: 
Mahmiyye-i Konstantıniyye mahallatından Molla Kes
tel mahallesinde sakin Süleyman Beğ bin Vezir İbrahim 
Paşa tarafından husus-ı ati 'z-zikri ikrara vekil oldığı 
şer'an sabit olan Hasan bin Ahmed mecl is-i şer'de 
mahmiyye-i mezbfırede Bağçekapusı kurbında vaki'  
el-Hacc Küçük mahallesinde sakin rafı'- i  tevki'- i  
refi'u 'ş-şan-ı hakani hala Darbhane emini olan el-Hacc 
Süleyman dame mecduhfı mahzarında bi ' l-vekale ikrar 
ve takrir-i kelam idüp bundan akdem müteveffa Ferhad 
Paşa hayatında bin seksen yedi Receb'inün yiğirmi 
yedinci güni Havass-ı al iyye kazasına tabi '  Ayvadlu 
karyesi kurbında Bakrac deresi dimekle ma'rfıf mev
zi 'de kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde 
abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile 
cem' ü tahsil ve mahall-i mezkfırdan Hacı Odabaşı ve 
Arif Efendi suları i le merhum Sultan Süleyman Han 
suyı yolına bi izn i ' l-mütevelli ilhak ol ınup müvekkile-i 
mfıma i leyhün yedinde olan heratında dahi mutasarrıf 
iken mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülki olan on 
masura suyınun iki masurası hakk-ı mecra olmak üzre 
ifraz ve baki sekiz masurasından üç buçuk masurasını 
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ahara bey'-i kat'i baki dört buçuk masura suyından beş 
çuvaldlız suyını mecra vü kanaviltına tebe' iyyet ile 
müvekkil-i mi'ırtıa i leyh Süleyman Beğ mi'ıma i leyh 
el�Hacc Süleyman dame mecduhlıya beş yüz guruşa 
bey' u temlik eyledüğinde ol dahi ber minval-i muharrer 
iştira vü temellük ve kabul itdüğinden sonra semeni 
olan meblağ-ı mezbi'ıt beş yüz guruşı yedinden bi' l-ve
kale ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm tnarrü' z-zikr beş 
çuvaldi'ız suda müvekkil-i mi'ıma ileylıün kat'a alaka vü 
medhali kalmayup mecra vü kanaviltına tebe' iyYet ile 
mi'ıma ileyh el-Hacc Süleyman dame mecduhfinun 
mülk-i müşteriisı almışdur keyfe ma yeşa' ve yahtar 
mutasarrıf olup di ledüği mahallden ifraz ve murad 
eyledüği yirde icra eylesün didükde gıbbe't-tasdi
kı 'ş-şer'i mi'ıma ileyh dahi meclis-i mezbi'ırda ber veeh-i 
rtıuharrer malik oldığı suyı mahalle-i mezbi'ırede vaki '  
saki11 oldığı hartesinde cereyan itmek(?) üzre ta'yin ü 
tahsis itmekle sene ihda ve selasin ve mie ve elf Cema
ziye' 1-evvel'inün altıncı güninde hüccet-i şer' i yy e viril
mekle mfıcebince emr virildi . 

Fi evail-i Ca sene 1 1
.
3 1  [22-3 1 Mart 1 7 1 9] 

1110611 Hassa bostancıbaşı Ahmed Paşa'nın Ayaz 
Paşa bahçesine bağlı olan suyunun ölümüyle kesilme
sine ve Başdefterdar Hacı Mustafa 'ya satılan bahçeye 
aynı yerden su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayi'ın oldur ki : 
Rafi '-i tevki'-i refı' u' ş-şan-ı hakani ve nakil-i yarlığ-ı 
beliğ-ı meserret-unvan-ı cihan-bani iftiharü' 1-ümera 
ve' l-ekabir müstecmi'- i  cemi ' i ' l-me'ali ve' l-mefahir 
el-muhtass bi mezid-i inayeti' l-Meliki ' l-kadir Başdef
terdar el-Hacc Mustafa dame ulüvvuhfı Südde-i sa'a
det'üme arz-ı hal idüp sabıka Hassa bestancıbaşı olan 
Ahmed Paşa Ayas Paşa bağçesine Galatasarayı su
yından bir masura su ile mutasarrıf olup fevt oldukdan 
sonra suyı kat' ol ınmağla hala bağçe-i mezbfır kendüye 
temlik ve i ' ta olınup kat' olınan suya eşedd-i ihtiyac ile 
muhtiic olmağla Galata suyından ifraz vü temliki olan 
Ayas Paşa bağçesine kema fi ' l-evvel icra al ınmak 
babında istid'ii-yı inayet itmeğin mikebince saray-ı 
mezbi'ır suyından bir masura su ifraz ve kema fi ' I-evvel 
bağçe-i merkürneye İcra alınmak içün · işbu beriit-ı 
sa'adet-ayat-ı mevhibet-makrfın ve bu menşfı[r-ı] fey
zü'n-nfır-ı atfıfet-meşhfını virdüm ve buyurdum ki müşa
run ileyh ei-Hacc Mustafa dame ulüvvuhfı Galatasarayı 
suyından ifraz ol ınan bir masura suya ber veeh-i temllk 
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mutasarrıf olduğı Ayas Paşa biiğçesinde icrii olmmak 
üzre keyfe ma yeşil.' ve yahtiir mutasarrıf ola şöyle 
bi leler alarnet-i şerlfe i 'timad kı lalar. 

Fl ı O C sene [ ı ]  ı 3  ı [ 1 Mayıs 1 7 ı 9] 

1110612 Has/ar, Kemerler 'de Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Su nazırı Mehmet'in . katma suyunun 
ölümüyle varisierine intikaline ve varisieri tarafindan 
da Çavuşhaşı Ehuhekir'e satılarak yaptırdığı çeşmeye 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da merhum ve mağffırun leh Sul
tan Süleyman Han cami'- i  şerlfı korbında viiki' imii
retde vakf-ı mezkfıre mütevellllerine mahsus odada 
akd-i mecl is-i şer' ol ındukda sabıka Su nazırı olup 
mahmiyye-i İstanbul'da Serriichiine korbında Haydar
hane mahallesinde sakin iken vefat iden Mehmed bin 
Abdurrahman'un zevce-i menkGhası Emine bint-i Ab
dul lah nam hattın ile sulbl keblr oğlı Abdullah ve kızları 
Ayişe ve Fatıma ve diğer kızı müteveffıye Saliha'nun 
kızı diğer Ayişe'nün taraflarından vekil-i şer'lieri Ab
dul lah bin Mehemmed meclis-i mezkGrda mahmiyye-i 
İstanbul'da Aksaray korbında Çakır Ağa mahallesinde 
sakin olup Çavuşbaşı olan riifı' -i tevki' -i refi'u ' ş-şan-ı 
hakani iftihiirü' l-emacid ve' l-ekiirim Ebubekir bin İbra
him dame mecduhfınun tarafından vekili olan Süley
maniyye mütevel lisi ei-Hacc Osman bin Mehemmed'ün 
mahzarında b i ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp 
vekil ieri olduğı mezkfıran Emine ve Fatıma ve Ayişe ve 
diğer Ayişe ve mezbfır Abdul lah'a mOrisieri müte
veffa-yı mezbfır Mehmed'den müntakil mülk-i mev
r[fı]slerinden Havass-ı refi'a kazasında vaki ' Kemerler 
dimekle ma'rfıf mahallde merhum Sultan Süleyman 
havzlarından Başhavz ile Molova kemeri beyninde bir 
lağm ve beş aded baca ile Sultan Süleyman Han suyına 
il hak olınup yedierinde olan h üceet-i şer' i yy e mfıce
bince hakk-ı mecrası ifraz olındukdan sonra tarnın ü 
kamil ve revan baki bir masura ve bir çuvaldGz mülk-i 
mevrfısları olan sularını )ağın ü kanavatma te be' iyyet ile 
bi cümleti't-tevabi '  ve' l-levah ık tarafeynden Icab ve 
kabGii havl bey'-i kat'l ile ınüvekkil-i mfıma ileyh 
Ebubekir dame mecduhfıya iki yüz guruşa bey' u temllk 
eylediğümde vekil-i mfima ileyh ei-Hiicc Osman dahi 
ber minval-i muharrer iştira vü temellük eyledükden 
sonra semeni olan meblağ-ı mezbur iki yüz guruşı 
vekil-i mfiına ileyh el-Hacc Osman yedinden bi't-temam 
ve' l-keınal ahz ü kabz idüp ber veeh-i muharrer bey' 
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eylediğüm salifti'z-zikr suya ve semenine müte'all ika 
amme-i de'avi ve mutalebatdan mfıma ileyh Ebubekir 
dame mecduhunun zimmetlerin ibra-yı amın ile 
bi ' ]-veka)e ibra YÜ iskclt ey)edüm fıma ba'd marrü'z-zikr 
suda müvekki llerüm mezburan Emine ve Ayişe ve 
Fatıma ve diğer Ayişe ve mezbur Abdullah'un veehen 
mine' l-vücfıh ve sebeben mine' I -esbab alaka vü med
halleri kalmayup muma ileyh Ebubekir dame mec
duhunun mülk-i müşteriisı almışdur di ledüği yirden 
ifraz ve muriid eyledüği mahallde İcra eylesün didükde 
gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i vekil-i muma ileyh ei-Hacc Os
man ma'küd-ı mezkurda sal ifti 'z-zikr ma-i leziz-i cariyi 
muma ileyh Ebubekir dame mecduhu mahmiyye-i 
İstanbul'da Ko[ğa]cı Dede mahallesinde bina eyledüği 
vakf çeşmede cari olmak üzre ta'yin ü tahsis eylemişdür 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i sene I 1 3 1  Şa'banı'nun 
yiğirmi ikinci güninde taraf-ı şer'den hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mucebince bu nişan-ı hümayfın-ı sa'a
det-makrunı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm mu
ma ileyh Ebubekir dame mecduhu mülk-i müşteriisı 
olan bir masura ve bir çuvalduz suyı bina vü vakf 
eyledüği çeşmede icra idüp keyfe ma yeşa' ve yahtar 
mutasarrıf ola ol babda efrad-ı aferideden hiç ferd man i '  
u dafı ' olmaya şöyle bileler. 

[Fl] evabir-i Za sene [ 1 ] 1 3 1  [ 4- 1 3  Ekim 1 7 1 9] 

1110711 Başhavuz 'da Sultan Süleyman vakftna ait 
suyun kanallarının tamire ihtiyacı olması ve bu 
tamirin vakif için masraflı olması sebebiyle suyun 
Çavuşbaşı Ebubekir 'e satılarak evine bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki: 
Merhum ve mağfUrun leh Sultan Süleyman Han aley
hi 'r-rahmetü ve' l-gufran hazretlerinün mahmiyye-i İs
tanbul'da vaki' cami'-i şerifı evkafınun mütevellisi olan 
ei-Hacc Osman ibn-i Mehemmed zide kadruhu meclis-i 
şer'-i şerifde hala Dergah-ı mu'al lamda Çavuşbaşı olan 
rafı ' - i  tevki'-i refı'u ' ş-şan-ı hakani iftiharü' l-emacid 
ve' l-ekarim Ebubekir dame mecduhunun vekil-i şer'isi 
olan ei-Hacc Mustafa bin Hüseyin mahzarında bi 't-tev
l iye ikrar ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp vakıf-ı müşarun 
ileyhün bina eyledüği kemerlerde Başhavz kurbında bir 
tarafdan Beğlerbeği suyı ve bir tarafdan müvekkil-i 
muma ileyhün suyı beyninde olan iki aded atik hacalar 
ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat ve mecrasından hasıl nısf 
masura ma-i leziz-i cari yüz seneden mütecaviz hali ve 
kimesnenün mülkine ittisalden ari olup mürur-ı eyyam 
ile atik lağm ü kanavat ü mecraları eşedd-i ihtiyac ile 
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ta'mire muhtac olup ve ta'mir ol ınduğı takdirce yiğirmi 
bin akçe ile ancak husfıle gelür ve mesarif-i mezkur i le 
vakf mutazarrır ve bekası her vechile vakfa muzırr 
olmağla ma-i mezkfır taraf-ı vakfdan bir mikdar bedel 
ile ahara ferağ ve tefviz olmmak min küll i ' l-vücfıh 
vakfa nafi '  olduğın sikat-ı sahihatü' l-kelimat bigaraz 
müslimin ihbarlarıyla mütehakkık olmağın ben dahi 
tevliyetüm hasebiyle zikri sebk iden nısf masura suyı 
bi ' l-cümle lağm ve baca ve kanavat ü mecrasıyla nefan 
l i ' l-vakf izn-i şer' le müvekkil-i muma ileyh Ebubekir 
dame mecduhfıya yüz ell i  guruş bedel-i makbuz muka
belesinde ferağ ve tefviz ol dahi tefevvuz ve kabul idüp 
ba'de' l-yevm ma-i mezkur lağm ve baca ve kanavat ü 
mecrasıyla müvekkil-i mfıma i leyhün zabt u tasarrufında 
olup vaki ' olan ta'mlr ü terınimini mu'accelesine 
mahsuben kendi mal ından sarf idüp ma-i mezkurı 
diledüği mahalle İcra idüp mutasarrıf olsun dimekle 
vekil-i mezbfır e i-Hacc Mustafa dahi meclis-i mezbfırda 
takri'r-i kelam idüp mfıma ileyh Çavuşbaşı Ebubekir 
zide mecduhfı malik olduğı nısf masura suyı mah
miyye-i İstanbul'da Aksaray'da Çakır Ağa mahallesinde 
mutasarrıf olduğı menzilinde cari olmak üzre ta'yin 
eylemişdür didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer' l  bin yüz otuz 
bir Şevval'inün yiğirmi beşinci güninde taraf-ı şer'den 
hüccet-i şer' iyye viri lmekle mfıcebince bu nişan-ı 
hümayfın-ı sa'adet-makrun ı  virdüm ve buyurdum ki 
mfıma ileyh Ebubekir dame mecduhfı zikr a lınan buçuk 
masura suyı fima ba'd kendi menzilinde İcra eyleyüp 
keyfe ma yahtar ve yeşa' mutasarrıf ola ol babda efrad-ı 
aferldeden hiç ahad mani '  u dafı' olmaya şöyle bileler. 

[FI] gurre-i M sene 1 1 32  [ 1 4  Kasım 1 7 1 9] 

1110712 Haslar Ayvad/ı köyünden Uzuncakemer suyo
luna mü/hak Fatma'nın katma suyunun Sadrazam 
İbrahim Paşa 'nın kethüdası Mehmet 'in katibi olan 
Halil' e satılarak evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Medine-i Hazret-i Eba Eyyfıb-i Ensari'de İslam Beğ 
mahallesinde sakine Fatıma bint-i Süleyman'un tarafın
dan vekil-i şer'isi olan Dergah-ı mu'allam müteferri
kalarından el-Hacc İbrahim meclis-i şer ' i  şerifde 
düstfır-ı ekrem müşlr-i efham nizamü' l-alem nazım-ı 
menazimü' l-ümem Vezir-i a'zam İbrahim Paşa eda
ma' l lahu te 'ala iclalehunun kethudalıkları h ıdmetinde 
o lan iftiharü' l-emacid ve' l -ekarim Mehmed dame mec
duhunun kitabeti hıdmetinde olup mahmiyye-i İstan
bul'da Dedeoğlı çeşmesi kurbında sakin raft ' - i  tevki'-i 

1 9 1  
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refi'u ' ş-şan-ı hakani Halll ibn-i el-Hacc İbrahim zlde 
mecduhu mahzarında bi ' l -vekale ikrar ve takrlr-i kelam 
idüp Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Ayvadlu nam kar
yede vaki ' Bakrac deresine karlb kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi ' -i hallde aba[r-ı] müte'addide hafr 
ve tahte' l -arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil ve 
müteveffa Kara İbrahim Paşa ile hassa odabaşı suları 
!ağın ve masiağına i lhak ve andan merhum ve mağffırun 
leh Sultan Süleyman Han aleyhi ' r-rahmetü ve' l-gufran 
hazretlerinün Uzunca kemer ta'bir ol ınur suyı yolına 
ilhak ve hala mevcfıd olup yedinde olan hüccet-i 
şer' iyye niltık olduğı üzre mecrii vü kanaviitma te
be' i yy et i le müvekkilem mezbfıre hatunun ma' lu
mu' l-mikdiir mülk suymdan kanun üzre hakk-ı mecriisı 
ifriiz olındukdan sonra nısf masura suymı !ağın ü 
kanaviitma tebe' iyyet ile bi cümleti 't-teviibi '  ve' l-le
viihık ve kiiffeti ' l-hukük ve' l-meriifık tarafeynden Icab 
ve kabfıli hiiv'i ve şürfıt-ı müfsideden ari' bey'- i  kat'! ile 
iki yüz elli guruşa mfımii i leyh Halll zide mecduhfıya 
bey' u ttimlik ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii vü 
temllk39 eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı mezbfır 
iki yüz elli guruşı mfımii ileyh Halil zide mecduhfınun 
yedinden temamen ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm 
miirrü'z-zikr nısf masura suda müvekkilem mezbfıre 
Fatıma'nun kat'a aliika vü medhali kalmayup mecrii vü 
kanaviltına tebe' iyyet ile mfıma ileyhün mülk-i müş
teriisı olmışdur keyfe ma yeŞil' ve yalıtar mutasarrıf 
olsun didükde gıbbe't-tasdikı' ş-şer' 'i  mfıma i leyh Halil 
z'ide mecduhfı meclis-i mezbfırda ber veeh-i muharrer 
şinien malik olduğı n ısf masura suyı siil ifti'z-zikr Dede 
çeşmesinde sakin siikin40 olduğı hanesinde cari olmak 
üzre ta'yin ü tahsis idüp sene ihdii ve seliis'in ve mie ve 
elf Muharrem'in ün on beşinci güninde h üceet-i şer' iyye 
virilmekle işbu beriit-ı sa'iidet-iiyat [ü] behcet-gayiitı 
virdüm ve buyurdum ki mfımii i leyh Halll Zıde mecduhu 
mülk-i müşteriisı olan nısf masura suya keyfe ma yeşil' 
ve yalıtar mutasarrıf [ola] şöyle bi leler alarnet-i şerlfe 
i 'timiid kı lalar. 

F1 evabir-i Ş sene [ 1 ] 1 3 1  [9- 1 8  Temmuz 1 7 1 9] 

1110811 Haslar Orta Belgrad köyünde Kırkçeşme 
suyoluna mülhak Başkesedar Halil'in katma suyunun 
Matbah-ı amire emini Halil'e satılmasına dair berat 
kaydı. 

Nişiin-ı hümayfın oldur ki : 

39 temellük 
40 "sakin" mük�rrerdir. 
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Mahmiyye-i İstanbul'da Aşık Paşa mahallesinde sakin 
hala Matbalı-ı amire emini olan rafı '-i tevki'- i  refi'
u ' ş-şan-ı hakani kıdvetü' l -emacid ve' l-ekarim el-Hacc 
Halil zlde mecduhünun hanesinde akd-i mecl is-i şer' 
olındukda mahmiyye-i merkürnede Kazgancı mahallesi 
ahalisinden iken vefat iden zağaretbaşı Mehmed'ün 
sulbi kebir oğlı olup kendi tarafından asil ve li ebeveyn 
kız karındaşı Fatıma tarafından ber veeh-i at! bey'a 
ikrar ve ibraya vekil o lduğı şer 'an sabit olan diğer 
Mehmed müma i leyh el-Hacc Halil zide mecduhünun 
mahzarında bi ' l-asale ve b i ' l-vekale ikrar ve takrlr-i 
ketarn idüp bin doksan dokuz senesinde Dergah-ı 
mu'allam yeniçerileri halifelerinden Başkisedar olan 
Halil Havass-ı Konstantıniyye kazası muziifatından Orta 
Belgrad dimekle ma'rüf karyenün sınurı dahil inde 
kimesnenün mülki olmayan hall mevzi 'de abar-ı mü
te 'addideden hafr itdürüp tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil eyledüği iki buçuk masura suyı merhum 
ve mağfürun leh Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Kırkçeşme suyı yolına izn-i mütevelli ile ilhak u idhiil 
itmeğle işbu keşf hücceti mantükınca malik olduğı iki 
buçuk masura suyın buçuk masurasını hakk-ı mecra ve 
baki iki masurasın ahara bey' ve tedavül-i eyadi i le ba
bamuz Zağaretbaşı Mehmed hayatında malik olup ba'de 
vefatibi irsen bize intikal itdükden sonra zikr olman iki 
masura suyın bir masurasın gaib-i ani ' I-meclis Ümmü
hani Hatün bi gayrı hakkın fuzüli sabıka ma'den halifesi 
Mehmed'e dört yüz guruşa bey' anlar dahi ba'de' l-iştira 
ve' l-kabz vefat eyledükde veresesi salifti ' l-beyan suyı 
müma i leyh el-Hacc Halil zlde mecduhüya bey' u teslim 
eyledükden sonra ben bi ' l -asale ve bi ' l-vekale merküme 
Ümmühanl Hatlin'dan ba'de'd-da'va üç yüz guruşa sulh 
olmağla bey'-i mezbürı tecviz eylemişidük ma'ada 
yedümüzde kalan kanavata tebe' iyyet ile mülkimüz olan 
bir masurası alıara bey' ol ınup hala yedimüzde kalan 
kanavata tebe'iyyet ile mülkiınüz olan bir masura suyı 
mecra vü kanavatıyla müma ileyh el-Hacc Halil zide 
mecduhüya tarafeynden icab ve kabüli havl bey'-i bat-ı 
sahib-i şer'i ile bi' l-asale ve bi ' l-vekale üç yüz guruşa 
bey' u temlik ve teslim itdükde anlar dahi ber veeh-i 
muharrer iştira vü temellük ve kabul eyledüklerinden 
sonra semen-i mezbür üç yüz guruşa yedinden ahz ü 
kabz eyledüm min ba'd zikr olman suda kat'a alaka vü 
medhalimüz kalmayup zikr olman iki masura suya 
müte'all ik amme-i da'vadan bi' l-asale ve bi ' l-vekale 
zirnınetini ibra vü iskat eyledüm didükde gıbbe't-tas
dikı 'ş-şer'i yüz otuz bir Rebi'ul-ahiri'nün ikinci günin
den taraf-ı şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle müce
bince bu beriit-ı sa'adet-axat ü behcet-gayatı virdüm ve • 

1 93 
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buyurdum ki ba'de' l-yevm zikr olman iki masura su 
muma ileyh e i-Hacc Halil zlde mecduhOnun mülk-i 
müşteriisı olmağla keyfe ma yeşil' ve yalıtar mutasarrıf 
olup ol babda efrad-ı aferldeden mani '  olmayup dahi ü 
ta'arruz kılmaya. 

Fl evasıt-ı R sene [ 1 ]  1 3 1 [ 2- 1 1  Mart 1 7 1 9] 

1/108/2 İstinye Kara Hasanzade çiftliğinde Sultan 
Süleyman suyoluna mü/hak matbah emini Halil'in 
katma suyuna ve bu suyolundan evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayOn oldur k i :  
Galata kazası muziifatmdan İstinye nahiyesine tabi '  
Boğazkesen haricinde Kara Hasanzade çiftliği tarlala
rından Cevizl itarla kurbmda vaki ' merhum ve mağffirun 
Ieh Sultan Bayezld Han tabe serahu evkafı arazisinden 
olup sabıka Sipahloğlı Hüseyin Çelebi kerimesi A.yişe 
HiltOn dimekle ma'rOf olup raft '- i  tevki'-i refi'u'ş-şan-ı 
hakani kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim hala Matbalı-ı 
amirem emini olan Halil zlde kadruhO bi tarlki 't-tefvlz 
dahil-i havza-i tasarrufı olan tarlaya varup akd-i meclis-i 
şer'-i nebevl olmdukda ınılma i leyh Halil zlde mecduhG 
mecl is-i ma'küd-ı mersOmda takrlr-i kelam ve ta'blr-i 
ani ' I-meram idüp ve kal 'a- i  mezbOre mahallatmdan 
Paşmaki Şüca'eddln mahallesinde vaki '  yalı ta'blr 
olınur menzile icra içün işbu akd-i meclis olınan 
tarlamda kendü malum i le yedi aded abar-ı müteferrika 
ve lağmlar hafr itdürüp tahte' l-arz kanaviit-ı memiOkem 
i le cem' u tahsil eylediğüm işbu suyın ba'de'l-keşf 
ve' l-müşahede erbabı beyninde mu'tad i.izre tarz-ı 
ma'rOf ve semt-i me' IOf i le mikdan vezn i.i ayar ve 
tahmin-i sahlh i le tahmin ve tahrir olmmak muradumdur 
didükde hala mahmiyye-i istanbul'da Su nazırı olan 
kıdvetü' l -emacid ve' l-a'yan el-Hacc Osman zide mec
duhO ve hadika-i hassa suyolc ı larından Serbölük Mus
tafa bin Hacı İbrahim ve kal 'a-i mezbı1re suyolcıların
dan Mehmed bin Süleyman vesair zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esaml cema'at-i müsl imin ve ehl-i vuküf 
mOrnil i leyh Halll zlde mecduhOnun ber veeh-i tafsil 
cem' u tahsil eyledükleri ma-i lezizi ala vechi ' l-iide 
ba'de'n-nazar ve' l-müşahede vezn ü ayar eyledüklerin
de kamil  bir buçuk masura ve nısf çuvaldOz ma-i diri 
olup zikr olman suyı ol mahalle karlb cennet-mekan 
fırdevs-aşiyan merhum ve mağffirun leh Sultan Süley
man Han hazretlerinün kal 'a- i  mezbOreye gelmek içün 
i 'dad eyledükleri suyın lağmlarına ve künklerine b i  
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izni ' l-mütevelli i lhak u idrıle ve hasbe ma cera bi
h i ' l-ade bir buçuk çuvaldfız hakk-ı mecra alıkanılup 
baki bir masura ve bir çuvaldfız suyı ınılma i leyh Halil 
zide mecduhfı keyfe ma yeşa' murad eyledüği malıal l
den ifraz ve salifli'z-zikr yalısına icra olmmak üzre 
tahsis ve ta'yin eylediği sene isna ve selasln ve mie ve 
elf Muharrem'inün üçünci güninde taraf-ı şer'den 
hüccet-i şer' iyye o lınmağla mfıcebince işbu berat-ı 
sa'adet-ayat [ü] behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
muma i leyh Halil zide mecduhu kendü mülki olan bir 
masura ve bir çuvalduz suyı diledüği malıallden ifraz ve 
yalı ta'bir olınur menziline İcra idüp keyfe ma yeşa' ve 
yalıtar mutasarrıf ola ol babda hiç ferd mani '  olmayup 
dahi ü ta'arruz eylemeye diyü yazılmışdur. 

Fl evail-i Ra sene [ 1 ]  1 32 [ 1 2-2 1 Ocak 1 720] 

1 95 

1110911 11109/1 Haslar Ayvad köyü civarında Sultan Süley
man suyolına mülhak Defterdar Ali Paşa 'nın katma 
suyunun Kapıcıbaşı müteveffa Ali Paşazade İbrahim 'e 
hayattayken satılarak evine bağlandığına dair berat 
kaydı. 

vt{,.t�()A· . . � � (_;: . cr:-\_:.-; 1JI'1t!dr ;;;. 1 . • . . . .; 
�w;-_JtJ�}JiJJ . · · �ı./_����� ıtJ/�Jr�/J;;cı,wJ ��-ı:: . t)J� ıe;�JJCJ(Ç{'� �4 · . .

. . · '�1/l:P�. l� � • i};Jj;J ı!,J • '  
Nişan-ı hümayun oldur ki :  · ��'• ıJ. s n.�J)(j.;; . V" 0JJ'I',},;JV • • ()J""' • V#J! �)J.I) ıJ,; �· · 
Mahmiyye-i İstanbul'da Nahlbend mahallesinde sakin _.._,., 1. tJ.r' 1. , 1 ;J · , ,/. · · ı4J ,-'.1 ı�,; · . · V�' .  01' J�c!Jj.}lr:J ) . · . Dergah-ı ali kapucıbaşılarından müteveffa Ali Paşazade 

. ,_. 'ıl� ı,�/ 1_,.4 w·(.." • • · • ıi.J vi)� 
İbrahim meclis-i şer'de Galata voyvodası olan rafı ' - i  '}�·;;;;,)./ ·. · � ""ı..? 
tevki'-i refı'u 'ş-şan-ı hakani Ali bin Ahmed mahzarında 

. ıt;.ı tJ� .' �;..;JJ.J._�� 
ikrar ve takrir-i kelam idüp sabıka şıkk-ı evvel defter- , · · VIJJ;J)�t.;J-"}1;� �J �.?vi 
dan �olan mütev�ff� b��aı:n .Ali P�ş� hayatın�a mukad- iJ"vtf. //�)JJtP:'rJtf:.t�, ·  · 
de�a ve b�'�ehu bın .y�z ıkı Şevval'ınde �H�:ass-ı �efı'a �J)i'r)l �v.rt.1 . · · . , · � . 
kazası'na tabı '  Ayvad nam karye sınurı dahı lınde kımes- vrt" �üi;· , ·  . .6; t}(J)Jj.l/.vtt1_(JJ'tv� 
nenün mülkine ittisalden ari mevzi ' - i  halid� abar-ı ��i, �rY: N'}! �v!--:il!�rJJ' bJ� f" dJ � 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ı le cem' ;.1 �v/:.)��cl.l j;J�o,J;J.s j,J 'j d: 
eyledüği suyı vezn itdürdükden sonra mukaddema cem' .'{"-'!./',/1:1-�p J1 vA;_ . W: f.iYJ 
itdürdüği su dört masura ve saniyen cem' eyledüği yedi ' c:��Ji!IJ.J .., · :  u;JS-9�VJ'f...' bf})j 
masura cem'an on bir masura suyı merhum Sultan ?��rr� ·J : (>):� J..!) 9�6)-jJJJ 

. · 
Süleyman Han suyı yolına [bi] izn i ' l-mütevel li i lhak ve �$-'� ; ıl 'vj�lkJ/ı,p�· . · j;i.JJVJ' 
kanun üzre üç masurası hakk-ı mecra alıkanı lup mecra · cltr;:-:".)�}r:f ... .• ;.' . lftJ.; ) .  .A .... tt 
vü kanavatma tebe' iyyet i le sekiz mas�ra suyı kalduğı -�tıJ · .f.J'IAI';�fJJ:�rJ. 
hüccet-i şer' iyye ve hayatında tasarruf ıdüp ba'de' l-ve- V vv • 
fat bana intikal ve bundan akdem zikr olınan sekiz 
masura sudan bir masurasını  alıara bey' eylemiş idüm 
el-haletü hazihi sekiz masura ma-i leziz-i cari kana
veltınun sekiz selımden bir selım-i şayi' i  muhtemf1 
olduğı bir masura suyı tevabi '  u levahıkı i le tarafeynden 
icab ve kabul[i] havi bey'-i kat'i  i le muma i leyh Ali 
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zide mecduhfiya üç yüz yetmiş beş guruşa bey' u temlik 
eylediğümde ol dahi iştira vü temellük eyledükden 
sonra semeni olan meblağ-ı merkümı mfima ileyh Ali 
zide mecduhfi yedinden temamen ahz ü kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm zikr olman bir masura suda atakarn 
kalmayup mOma i leyh Ali zide mecduhfınun mülk-i 
müşteriisı olup diledüği malıallden ifraz ve murad 
eyledüği yirde İcra eylesün didükde mfıma ileyh All 
dahi meclis-i ma'küdda malik olduğum bir masura su 
İstanbul'a dahil  oldukda Çakır Ağa mahallesinde vaki' 
mutasarrıf olduğım menzilümde cari olmak üzre ta'yin 
eyledüm didükde bin yüz yiğirmi üç Ramazan'ınun 
yedinci güninde canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye 
ol ınmağla mfıcebince nişan-ı hümayfın virilmişdür. 

[Fi] evai l-i Za sene [ 1 ] 1 32 [4- 1 0  Eylü1 1 720] 

1111011 Haslar Kömürlü Belgrad köyü Kızılcık deresi 
civarında dere suyuna mü/hak suyun yollarının tami
rine, temizlenmesine ve Başmirahur Hasan 'ın evine 
bağlanmasına dair herat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki : 
Havass-ı refi'a kazası'na tabi '  Kömürli Belgrad karyesi 
sınurında Kızılcık deresinde Mahmfıd Ağa suyı i le İmad 
Ağa suyı beynlerinde Pavli nam zimmi çayırında vaki ' 
su meslekinün üzerine vanlup müslimin buzfırında akd-i 
meclis-i şer' ol ındukda rafı '- i  tevki'- i  refi'u' ş-şan-ı ha
kani ve naki l-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-unvan-ı ci
han-bani iftiharu' l-emacid ve' l-ekarim Mirahfir-ı evvel 
Hasan bin Yfınus dame mecduhfı tarafından vekilieti 
sabit olan el-Hacc Salih meclis-i ma'hfid-ı mezkurda 
bi ' l-vekale takrir-i ketarn idüp müvekki l-i muma ileyhün 
mahmiyye-i İstanbul'da merhume Viiiide Sultan Ham'na 
muttası l  mutasarrıf olduğı menzilinde cari olan suyın 
menba' ı işbu mahallde olup mürur-ı eyyam ile yolları 
tutkun ve harab olmağla müvekkil-i muma ileyh mal ik 
olduğı suyın yollarını kendi malıyla ta'mir ü tathir ve 
hasıl olan suyı izn-i mütevelli ile karye-i mezbfire 
mukabelesinde dere suyına i lhak u idrac itmeğİn hala 
sadır olan ferman-ı ali mficebince rah-ı abiler beyninde 
mu'tad olan tarz-ı ma'rfif üzre vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahih ile tahmin olmması müvekkil-i muma ileyhün 
matlubıdur didükde Su nazırı olan el-Hacc Osman ve 
suyolcılar kethudası Halil ve Ayasofya serbölüği usta 
Mehmed ve Kemerler serbölüği Ahmed ve Köpri [l i ]  
suyolcısı ei-Hacc İbrahim vesayir suyolcı lar zikr olınan 
meslekde biisıl olan suyı ba'de't-ta'mir ve't-tathir ala 
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vechi ' l-ade vezn ü ayar eylerlüklerinde kamil üç masura 
su car'i olup üç çuvaldOzı hakk-ı mecra alıkonıldukdan 
sonra baki iki masura bir çuvaldOz su kaldığını her biri 
icma' u ittifak itmeleriyle vaki '  hali taraf-ı şer'den irsal 
ol ınan mevlana Mehemmed zide i lmuhO mahallinde 
tahrlr ba'dehO meclis- i  şer 'a  gelüp ala vukü' ihl inha vü 
takrlr itmişdür diyü sene isneta ve selasin ve mie ve elf 
Zi' l-ka'de'sinün altıncı güninden taraf-ı şer'den hüccet-i 
şer' iyye viri lmekle mOcebince bu herat-ı sa'adet-ayat ü 
behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki MirahOr-ı evvel 
olan mOma i leyh Hasan bin Yunus dame mecduhO 
veeh-i meşrOh üzre mutasarrıf olduğı iki masura bir 
çuvaldOz suyı sakin olduğı menzilinde icra itdürüp 
keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf ola. 

[Fi] evahir-i Za sene [ 1 ]  1 32 [23 Eylül-3 Ekim 1 720] 

1111012 Küçükköy'de Izgaraaltı 'nda Kırkçeşme ke
meri suyolına mülhak sekbanbaşı Mehmet'in katma 
suyunun varisieri tarafindan Mehmet bin Süleyman 'a 
satılmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Aksaray'da Dörtyol ağzı kurbın
da Şirmerd Çavuş mahallesinde sakin olup turnacıbaşı 
iken vefat iden Mehmed ibn-i Ebubekir'ün veraseti 
zevce-i menkOha:-i metrOkesi Afife bint-i Mehmed nam 
hatOn i le sulbiyye kebire kızları Hadice ve Ayişe'ye 
münhasıra olmağla mezbOrat Afife ve Hadice ve Ayi
şe'nün taraflarından vekil-i şer'ileri ve mezbOre Hadl
ee'nün zevci olup sabıka Hanya ağası olan All ibn-i 
Mehmed meclis-i şer'-i şerifde işbu rati '- i  tevki'-i refi'
u 'ş-şan-ı hakani ve nakil-i yarlığ-ı  beliğ-ı meser
ret-unvan-ı cihan-bani kıdvetü' l-emasil ve' l-akran 
el-Hacc Mehmed ibn-i Süleyman zide karlruhOnun 
mahzarında ikrar ve takrir-i kelam idüp bundan akdem 
sabıka sekbanbaşı olan Mehmed bin otuz dört senesi 
Muharremü' l-haramı'nun on sekizinci güni tarihiyle 
müverrah mümza vü malıtOm keşf hücceti natık oldığı 
üzre Havass-ı al iyye kazası'na tab i '  Küçükköy dimekle 
ma'rOf karye kurbında Iskaraaltı dimekle meşhur 
mahallde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' - i  
hallde kendü malıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağm ve altı makas ve yedi aded baca ve 
kanavat [ü] müsennat i le cem' ü tahsil eyledüği dört 
masura suyı ol mahalle karib Kırkçeşme kemeri dimekle 
ma'rOf kemer suyına bi izni ' l-mütevelli i lhak ve mah
miyye-i mezburede Şirmerd Çavuş mahallesinde vaki '  
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menzilinde cari olmak üzre ta'yin ve mecnl vü kanavat 
(ü] müsennatına tebe' iyyet ile mülkiyyet üzre mutasarrıf 
iken fevt olup zikr olman su veresesine intikal idüp 
anlar dahi ber veeh-i muharrer müteveffa-yı mezkfir 
Turnacıbaşı Mehmed'e serneo-i ma' lfimeye bey' ve ol 
dahi mülkiyyet üzre mutasarrıf oldukdan sonra fevt olup 
vekil-i şer'lieri oldığı mezbfirat Afife ve Hadlee ve 
Ayişe'ye intikal itmekle mezbfireler dahi zikr olman 
dört masura mülk-i mevrfisları o lan suyı mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile cemi'-i tevabi '  u levahık ve 
kaffeten el42-menafi ' ve' l-merafık tarafeynden Icab ve 
kabfil[ i] havl bey'-i kat'l i le hazır-ı bi ' l-meclis olan Su 
nazırı Osman zlde mecduhfı ve Suyolcılar kethudası 
Halil vesayir rah-ı abiler ma'rifetleriyle mfima ileyh 
el-Hacc Mehmed'e bin beş yüz guruşa bey' u temllk ol 
dahi iştira vü temellük ve kabul eyledükden sonra 
semeni olan meblağ-ı mezbfir bin beş yüz guruşı müvek
killerüm mezbfirat Afife ve Hadice ve Ayişe mfima 
ileyh el-Hacc Mehmed'ün yedinde bi kaderi ' l-hisas 
herbiri ahz ü kabz idüp fima ba'd sal ifli 'z-zikr suda 
veehen mine' l-vücfih alaka vü medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavat (ü] müsennatına tebe' iyyet ile mülk-i 
müşterası olmışdur kefYe ma yeşa' ve yahtar mutasarrıf 
olsun ve di ledüği malıallden İcra itdürsün didiler didük
de gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'! bin yüz otuz iki senesin ün 
Zilka'desi gurresinden taraf-ı şer'den hüccet-i şer' iyye 
virilmekle mficebince işbu herat-ı sa'adet-ayat ü beh
cet-gayatı virdüm ve buyurdum ki mfima ileyh el-Hacc 
Mehmed'ün zikr olman dört masura su mülk-i müşterası 
olmağla fima ba'd lağm ü kanavat (ü] müsennatına 
tebe' iyyet ile mutasarrıf olup diledüği mahallden İcra 
eyleye ol babda hiç ahad mani '  olmaya. 

Fi 20 Z sene 1 1 32 [23 Ekim 1 720] 

1111111 Mehmed bin Hasan 'ın mülk suyunun Mus
tafa bin Abdurrahman 'a satılarak Kemalpaşa mahal
lesindeki evine bağlanmasına dair berat kaydı 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
Mahmiyye-i Kostantıniyye'de Kalenderhane mahal
lesinde sakin Mehemmed bin Hasan nam kirnesne mec
lis-i şer'-i şerif-i lazımü't-teşrlfde işbu rafı ' -i tevki' -i 
refi'u ' ş-şan-ı şehriyari kıdvetü' l-emasil ve' l-akran Mus
tafa bin Abdurrahman zlde kadruhfi tarafından vekil-i 
müseccel i  olan Ahmed bin Ali mahzarında ikrar ve 
tahir-i kelam id üp h üceet-i şer' iyye i le mutasarrıf 
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olduğum nısf masura ma-i Ieziz-i cariyi mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet i le bi  cümleti 't-tevabi '  ve' l-le
vahık ve kaffeti ' l-hukük ve' l-merafık tarafeynden icab 
ve kabuli havi bey'- i  kat'iyle müvekkil-i ınılma i leyh 
Mustafa zide kadruhuya iki yüz guruşa bey' u temlik 
eyledüğümde ol dahi ber minval-i muharrer iştira vü 
temel lük ve kabul eyledüğinden sonra semeni olan 
meblağ-ı merküm iki yüz guruşı müvekkil-i müma ileyh 
Mustafa yedinden temamen ahz ü kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm nısf masura suda veehen mine' l-vücuh 
alaka vü medhalüm kalmayup müvekkil-i ınılma i leyhün 
mecra vü kanavatma tebe' iyyet ile mülk-i müşterası 
almışdur diledüği malıal lden ifraz ve murad eyledüği 
mahallde İcra eyleyeler didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i 
vekil-i mezbür Ahmed meclis-i mezbürda takrir-i kelam 
idüp müvekkilüm müma i leyhe iştira eyledükleri nısf 
masura ma-i leziz-i cariyi mahmiyye-i mezbürede 
Eskiodalar kurbmda Kemal Paşa mahallesinde vaki ' 
sakin olduğı menzilinde cari olmak üzre ta'yin eylediler 
didükde sene selase ve selasin ve mie ve elf Muhar
remü' l-haramı'nun beşinci güninden taraf- ı  şer'den hüc
cet-i şer' iyye virilmekle mücebince bu herat-ı sa'a
det-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ba'de' l-yevm müma i leyh Mustafa bin Abdurrahman 
zlde kadruhü mülk-i müşterası olan nısf masura ma-i 
Ieziz-i cariyi mahmiyye-i mezbürede vaki'  Eskiodalar 
kurbmda Kemal Paşa mahallesinde sakin olduğı menzi
I inde icra itdürüp keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf 
ola. 

Fi 1 5  S sene [ 1 ] 1 33 [ 1 6  Aralık 1 720] 

1/11112 Has/ar, Kadı Yakup/u köyü civarında Sultan 
Süleyman suyolına mü/hak sabık Şeyhülislam Seyyit 
Feyzullah Efendi 'nin, katma suyundan oğlu Ahmet'e 
sattığı suyun varisiere intikaline ve varis/er tarafindan 
Sadrazam kethüdası Mehmet'in mektupçusu Hali/'e 
satılmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Sabıka şeyhülislam olup veda'-ı alem-i fani iden 
es-Seyyid Feyzullah Efendi'nün oğlı olup mahrüse-i 
Burusa'dan ma'zülen vefat iden es-Seyyid Ahmed'ün 
veraseti zevcesi Şerife Ayişe bint-i müteveffa Kud
sizade Seyyid Mehmed ile sulbi kebir oğlı Seyyid 
Sa'deddin Mehemmed ve sağir oğl ı Seyyid Feyzullah ve 
sulbiyye sağire kızları Şerife Hadice ve Şerife Fatıma ve 
validesi Ayişe Hatun'a münhasıra oldukdan sonra zikr 
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olman sağirlerün valideleri ve vasileri mezbüre Şerlfe 
Ayişe tarafından husus-ı iiti ' l-beyana vekil-i şer'lsi olan 
Seyyid Mustafa bin Şeyh Hüseyin mahmiyye-i İstan
bul'da mecl is-i şer'de takrlr-i kelam idüp müteveffa-yı 
müşarun i leyh Seyyid Feyzullah hal-i hayatında Ha
vass-ı refi'a kazası'na tabi' Kadi Ya'küblı  nam karye 
sınurında Kemerdere dimekle meşhur kimesnenün mül
kine ittisalden ari mevazi'- i  haliyede abar-ı müte'addide 
hafr ve tahte ' l-arz lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil 
ve milnun erbabı beyninde ma' lüm olan tarz-ı ma'rüf 
üzre vezn ve ma'rifet-i şer ' le keşf ü mu'ayene olın
dukda kamil on dört masura su zahir olmağla mar
rü'z-zikr suyı mahall-i mezkürdan Maktı11 Hasan Paşa 
suyı yolına andan merhum Sultan Süleyman Han tabe 
seralıunun ma'rüf kemeri kurbında suyı yolına bi izn-i 
mütevelli ilhak ve iki masura su hakk-ı mecra olmak 
üzre ifraz olındukdan sonra mecra vü kanavatma te
be' iyyet ile müteveffa-yı müşarun ileyhün hal is mülki 
olan on iki masura sudan mecra vü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle bir masurasın Su nazırı 
Osman zlde mecduhı1 ve kethudası Halil ma'rifetleriyle 
ifraz ve oğlı müteveffa-yı ınılma ileyh Ahmed'e 
ba'de't-temllki 'ş-şer'i sal ifıi'z-zikr bir masura su ınılma 
ileyh Seyyid Ahmed'ün ile ' I-vefat yedinde mülki olup 
ba'de vefatihl veresesine isabet itdükden sonra verese-i 
kibar hisselerini ahara bey' murad itmeleriyle sıgar-ı 
mezbürlarun zikr olman suda olan hisseleriyle intifa' 
mümkin olmaduğından ma'ada nafakaya dahi zarfiret-i 
tammeleri olmağla kibar hisselerini bey' itdüklerinde 
sağirlerün hisseleri dahi ma'an semen-i mislleriyle 
ahara bey' olınup semeni ala vechi ' l-halal mu'tad üzre 
istirbah ve istiğlal olmmak sağirler haklarında min 
kül l i ' l-vücı1h evla vü enfa' olduğına binilen sağiderün 
hisseleri semen-i misl ieri i le ahara bey' olmmak içün 
bi ' l -vekale kıbel-i şer'den izn taleb iderüm didükde 
fi' l-hakika hill vekil-i mezbürun takrir eyledüği minval 
üzre olduğı müsl imin ihbarlarıyla lede' ş-şer' zahir ol
dukdan sonra müvekki le-i mezbüreye ber veeh-i muhar
rer kıbel-i şer'den ba'de' l-izn müteveffa-yı ınılma iley
hün validesi merküme Ayişe Hatün tarafından husus-ı 
ati ' l-beyana vekil-i şer'! olan müderrislnden mevlana 
Seyyid Murtaza ibn-i müteveffa Seyyid Feyzulliih i le 
müteveffa-yı ınılma i leyhün keblr ağlı Seyyid Sa'deddin 
Mehemmed ve sağirlerün vasileri ve valideleri mezbüre 
Şerife Ayişe tarafından vekil-i şer'lsi mezbür Seyyid 
Mustafa mahmiyye-i merkürnede mecl is-i şer' -i ka
vlmde hala Sadr-ı a'zam kethudası olan Mehmed dilme 
mecduhünun mektübcılığı h ıdmetinde olan rafi '-i tev
ki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani Halil ibn-i el-Hacc İbrahim 
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zlde mecduhu tarafından husus-ı ati ' !-beyanı tasdlka 
vekil-i şer'is i  olan Ahmed ibn-i e i-Hacc Ramazan 
mahzarında her biri takrir-i kelam idüp müvekki l lerimüz 
mezburlar bir masura suda o lan hisselerin bi ' l-asale ve 
bi ' l-vekale muma ileyh Halil zlde mecduhfıya semen-i 
misl i  olan altı yüz guruşa tarafeynden icab ve kabfıli 
havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahih-i şer'! ile 
bey u temlik itdüklerinde mfıma i leyh Halil zide 
mecduhfı dahi veeh-i muharrer üzre iştira vü temellük 
ve kabfıl eyledüğinden sonra semeni olan meblağ-ı 
mezbfırı müvekkil-i mezbfır yedinden her biri bi' l-asale 
ve b i ' l-vesaye bi kaderi ' l-hısas temamen alup kabz 
eyledük ba'de' l-yevm bir masura su mfıma i leyh Halil 
zide mecduhunun mülk-i müşterasıdur bizüm alakamuz 
yokdur didiler didüklerinde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i sene 
selase ve selasin ve mie ve elf şehr-i Reb\''u' l-ahiri'nün 
beşinci güninden taraf-ı şer'den hüccet-i şer' iyye viril
mekle mfıcebince berat-ı alişan virilmişdür. 

[Fi] 5 R sene [ 1 ] 1 33 [3 Şubat 1 72 1 ]  

1111211 Sultan Ahmet camii ve imareti evkafı içinde 
bulunan vakıf suyunun, bağlı olduğu ev ile birlikte 
Dfirüssaade ağası Hasan 'a kiraya verildiğine dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayün oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da vaki' merhum ve mağffırun leh 
Sultan Ahmed Han tabe serahu cami'- i  şerifı ve imaret-i 
amireleri evkafı mütevel lisi olan kıdvetü' l-emacid 
ve' l-ekarim Ahmed bin Mehmed zide mecduhu meclis-i 
şer'de iftiharu' l-havass ve' l-mukarrabln mu'teme
dü' l-mülük ve's-selatin Daru' s-sa'adet'üm ağası el-Hacc 
Beşir Ağa dame ulüvvuhunun h ıdmet-i kitabetinde olan 
rafı '-i tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani kıdvetü' l-emacid 
ve' l-a'yan el-Hacc Hasan bin Ali zide mecduhü tarafın
dan vekil-i şer' is i  olan el-Hacc Mustafa bin Mehemmed 
nam kirnesne mahzarında takrir-i kelam idüp müşarun 
i leyh Sultan Ahmed Han cami ' -i şerif ve imaret-i 
amireleri evkafı dahilinde olup imaret-i mezkure kur
b ında vaki'  b ir tarafdan Bazerganzade kerimesi menzili 
ve b ir tarafdan Tavukcızade menzil i  ve tarafeyni tarik-ı 
imaret i le mahdüd beher şehr otuz akçe icare-i müec
celesi olan bin yüz zira' arsa-i vakf üzerinde mebni 
dahil iyyeli ve hariciyyel i  ve derlinında mevcfıd hala 
i 'mal olınur hakk-ı mecradan hası l  ma-i cariden n ısf 
masura ma-i cari-i leziz ile bir bab vakf mutasarrıfesi 
Fatıma Hanım bint-i e l-Hacc Ahmed bi la veled müte
veffıye olup menzil-i mezbur ile marrü'z-zikr nısf ma-
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sura su mahlul ve vakf-ı şerlfe ayid olmağla canib-i 
vakfdan semen-i misli ile alıara lcar olmmak her vechile 
vakf-ı şerlfe enfa' u elyak olmağın menzil-i mezburda 
cari olan ma Su nazırı el-Hacc Osman zide mecduhu ve 
ketbuda ve serbölükler ma'rifetleriyle !ağın ü kanavat 
[ü] müsennatına tebe' iyyet ile menzil-i mezkfir ile sukda 
ba'de' l-müzayede inkıta'u'r-rağbe müvekkil-i mfima 
ileyh el-Hacc Hasan zlde mecduhfı üzerinde bin beş yüz 
guruşda karar ve ziyade ile talib-i ahar zuhfir itmeyüp 
menzil-i mezbfır ile ma-i mezkfırun el-yevm semen-i 
misli olduğun zeyl-i veslkada muharrerü 'l-esaml ihbar
larıyla şer'an mütehakkık olan bin beş yüz guruş 
mu'accel ve beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i le 
ma-i mezbfır ile menzil-i mezbfırun hakk-ı tasarrufını 
müvekki l-i mfıma ileyh ei-Hacc Hasan zlde mecduhfiya 
bi't-tevl iye lcar ve tefvlz eyledüğimde ol dahi ber veeh-i 
muharrer tefevvuz ve kabul eyledükden sonra menzil-i 
mezbfırun hariciyyesinün ebniyesi müşrif ve harab43 ve 
mail-i türab olup kabil-i sükna olmamağla tfilen yiğirmi 
üç ve arzan on bi hisab-ı terbl'i iki yüz otuz zira' arsa-i 
vakf üzerinde dahi mebni üç bab oda ve bir sofa ve 
dehliz ba'de' l-keşf ve't-tahmin hüccet-i şer' iyye man
tlıkınca on iki bin yedi yüz el l i  akçeye baliğa olmağın 
yine hariciyye-i mezkureye muttası l  tarik tarafından 
arsa-i vakf tfılen yiğirmi üç ve arzan iki bi hisab-ı terbi'i 
kırk altı zira' arsa-i vakf dahi zamm ü i lhak olındukda 
mukabelesinde beher şehr on beş akçe icare-i müec
celesiyle mfıma ileyh el-Hacc Hasan zide mecduhfiya 
icar ve tefviz ol dahi ber veeh-i muharrer tefevvuz ve 
kabul eyledükden sonra semen-i mezkfır bin beş yüz 
guruş mu'accel ile ber mfıceb-i hüccet-i şer' iyye keşf 
olan on iki bin yedi yüz ell i  akçeyi mfıma i leyh el-Hacc 
Hasan zlde mecduhfı yedinden vakf-ı şerif içün 
bi't-tevliye ahz ü kabz eyledüm arsa-i hariciyye-i 
mezkfırlar üzerlerinde her ne bina ihdas ider ise mfima 
ileyh zide mecduhfinun kendü mülki olmak üzre nef
siyçün binaya izn viri lmeğin hatt u hatmini havl yedine 
mütevelli temessüki virilmeğin temessük-i mezkura 
nazar olınup li ecl i ' l-istihkam hüccet-i şer' iyye virilsün 
didükde gıbbe' s-sual vekil-i mezbur mütevelll-i mfıma 
i leyhün balada tafsll ü beyan eyledüği vech üzre 
olduğın ı  ikrar u tasdik eyledükde temessük-i mezbfıra 
nazar olındukda takrirlerine muvafık bulınınağın sali
fti 'z-zikr ebniye ve arsa ve ma-i mezkur !ağın ü kana
vatma tebe' iyyet ile müvekkil-i mfıma i leyh el-Hacc 
Hasan z'ide mecduhfınun dahil-i kabza-i tasarrufı olma
ğın I i  ecl i ' l-istihkam sene selase ve selasln ve mie ve elf 
Zi' l-ka'de'sinün gurresinde taraf-ı şer'den hüccet-i 

43 muşrif-i harab 
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şer' iyye alınmağın mikebince bu herat-ı sa'adet-ayat ü 
behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm 
muma i leyh el�Hacc Hasan zide mecduhu zikr olınan 
nısf masura suya keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf 
ola şöyle bileler alarnet-i şerlfe i 'timad kılalar. 

Fl ev ai 1-i Za sene [ ı ] ı 33 [24 Ağustos-3 Eylül ı 72 1 ]  

1111212 Sultan Süleyman camii vakfina ait suyun 
tezkire-i evvel İbrahim 'e kiraya verilerek İskender 
Paşa mahallesindeki evine bağlanmasına dair berat 
kaydı. 
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hakk-ı tasarrufırtı muma i leyh İbrahim zide mecduhuya 7;;�ıpiJ'·�JJ;i.Jt�-' kar ve tefviz eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i . -'ı.•·' 
muharrer tefevvuz ve kabul eyledükden sonra zikr 
olınan iki yüz guruş mu'acceleyi müvekkil-i muma 
ileyh tevliyeti hasebiyle mumii i leyh İbrahim zlde 
mecduhunun yedinden vakf-ı şerif içün ahz ü kabz 
eyleyüp ba'de' l-yevm zikr olman nısf masura su mumii 
ileyh İbrahim zide mecduhunun dahil-i havza-i tasarrufı 
almışdur diledüği malıallden ifraz ve muriid eyledüği 
mahallde icra eylemek üzre müvekki l-i mfıma ileyh hatt 
[u] hatmin havi yedine mütevelll temessüki virilmeğin 
nazar ol ınup li ecl i ' l-istihkam hüccet-i şer' iyye virilsün 
didükde gıbbe's-sual muma ileyh İbrahim zide mecduhu 
kaziyye veeh-i mübeyyen üzre olduğını ikriir u tasdik 
eyledükden sonra muma ileyh İbrahim zlde mecduhu 
dahi zikr ol ınan nısf masura suyı mahmiyye-i mezbure-
de Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi 'r-rahmetü 
ve' l-gufriin cami'- i  şerlfi kurbında İskender Paşa mahal-
lesinde sakin oldukları hanelerinde cari olmak üzre 
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ta'yin eyledüklerinden sonra temessük-i mezbfıra nazar 
ol ındukda min kül l i ' l-vücfıh takrirlerine muviifık bulın
mağın li ecl i ' l-istihkam sene selase ve selasin ve mie ve 
elf Zi' l-ka'de'sinün gurresinden taraf-ı şer'den hüccet-i 
şer' iyye viri lmekle mfıcebince işbu berat-ı sa'adet-ayat 
ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki mfıma ileyh 
İbrahim zide ınecduhfı beher ınah Sultan Süleyman Han 
cami-i şerlfı vakfına altınışar akçe icare-i ınüeccelesin 
virdükden sonra zikri mürür iden nısf masura suyın 
hanelerinde icrasına canib-i vakfdan ve taraf-ı ahardan 
bir ferd ınani '  u ınüzahiın olmayup dahi ü ta'arruz 
kılınaya diyü yazı lınışdur. 

[Fi] 1 4 Za sene [ l ] 1 33 [6 Eylül 1 72 1 ]  

1111311 Haslar Cebeci köyünde çıkan suyun Sadra
zam Damat İbrahim Paşa 'nın bina ettiği darülha
disine bağlanmasına ve bu sudan kızı Fatma Sultan 'ın 
ket/ıüdası Aşub Kadın 'a su hibe olunmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hüınayfın oldur ki: 
Düstfır-ı ekrem ınüşlr-i efl1aın nizaınü' l-aleın nazım-ı 
ınenaziınü' l-üıneın Vezlr-i a' zaın damad-ı ınuhterem 
İbrahim Paşa edaına' l lahu te'ala iclalehfınun mahrfıse-i 
Kostantıniyye'de vaki ' saray-ı ınu 'al lalarında seyyide
tü ' 1-muhadderat ikliletü ' 1-ınuhsanat tacü' 1-ınestfırat ke
rlmem Fatıma Sultan darnet isınetüha ve zadet iffetü
hanun kethudalarına mahsus odaya vanlup müsl imln 
huzurında akd-i meclis-i şer' -i all olındukda vezlr-i 
a'zam-ı ınüşarun ileyhün taraf-ı pür-şeretlerinden hu
sus-ı ati ' z-zikre vekllleri olan iftiharu' 1-emacid ve' l-e
karİm b i ' l-fı ' l  kethudaları olup damad-ı ınuhtereınleri 
olan Mehmed ibn-i Mustafa dame mecduhfı mecl is-i 
mezbfırda Sultan-ı müşarun i leyhanun kethuda kadın 
hıdmetleriyle şerefyab olan raft ' a-i tevki'-i refi'u ' ş-şan-ı 
hakani fahru ' l-muhadderat Aşub bint-i Abdülmennan 
zldet iffetüha tarafından husus-ı ati 'z-zikri tasdika ve
kil-i müseccelleri olan kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim 
Süleyman ketbuda zlde mecduhfı mahzarlarında 
bi ' l-vekale ikrar-ı sahilı-i şer'i ve b i 'n-niyabe i ' tiraf-ı 
sahilı-i mer'l idüp ınüvekkil-i müşarun i leyh Vezlr-i 
a'zam İbrahim Paşa edama' llahu te 'ala iclalehfınun 
müceddeden bina vü inşa eyledükleri darü' l-hadls içün 
icra olmacak Cebeci köyinde vaki '  abar-ı müte'addide 
ile hafr olınan ma' lfımu' l-mikdar ma-i lezlzden kanavat 
[ü] müsennatına tebe' iyyet ile bir masura ma-i lezlzi Su 
nazırı ma'rifetiyle salifti ' l-beyan darü ' l-hadls suyından 
ifraz ü ta'yln ve murad eyledüği mahalle icra itınek üzre 
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müvekkile-i mfima ileyha kethuda kadına hibe vü temlik 
ve teslim anlar dahi meclis-i hibede kabz-ı layıkı üzre 
ittihab ve kabz ve kabul eyledi min ba'd zikri mürür 
iden bir masura ma-i lezlz kanavatma tebe' iyyet i le 
müvekki le-i mezkfire Aşub'un mülk-i mevhfibı almışdur 
didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i Haremeynü' ş-şerifeyn 
evkafınun müfettişi olan iftiharu' l-ulemai ' l-muhakkıkin 
mevlana Pirizade Mehmed zide fazluhı1 tarafından sene 
erba'a ve selasin ve mie ve elf Muharrem'inün sekizinci 
güni tarihiyle hüccet-i şer' iyye virilmekle mficebince 
işbu berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve 
buyurdum ki zikr olman bir masura ma-i leziz mfima 
i leyha Aşub kethuda kadınun mülk-i mevhfibı olmağla 
murad eyledüği mahalle icra eylemek üzre keyfe ma 
yeşa' ve yahtar mutasarrıfe ola şöyle bi leler aHimet-i 
şerife i 'timad kılalar. 

[Fi] 1 0  M sene [ 1 ] 1 34 [3 1 Ekim 1 72 1 ]  

1111312 Haremeyn muhasebecisi Ali 'nin Akbıyık 
mahallesinde oturan zevcesi Ayşe 'nin evine bağlı olan 
suyun Bostancıbaşı Derviş Ağa'ya satılarak evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbu l'da Ahurkapu kurbında Akbıyık 
mahal lesi'inde sakin hala Haremeynü' ş-şerifeyn mu
hasebecisi olan kıdvetü' l-emacid ve'l-ekarim Ali zide 
mecduhfinun zevcesı umdetü' l-muhadderat zübde
tü' l-muvakkırat rafia'-i tevki' -i refi 'u 'ş-şan-ı hakani 
Ayişe bint-i Bayram bin Abdülmennan zidet iffetüha 
tarafından zikr-i at'i hususa vekil olduğı zat-ı mezbı1reyi 
ma'rifet-i şer' iyye ile arifan Çukadar Ömer ibn-i Osman 
ve İbrahim ibn-i Halil şehadetleriyle şer'an vekaleti 
sabit olan Hüseyin bin Ali meclis-i şer'de bi ' l-fı ' l  Su 
nazırı olan ei-Hacc Osman ve Suyolcılar kethudası Halil 
ve zeyl-i sahifede mastfiru ' l-esami rah-ı abiler hazırfın 
oldukları halde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'bir-i 
ani ' I-meram idüp müvekkile-i müşarun ileyhanun ma
halle-i mezbfirede vaki' hala sakine olduğı menzilinde 
cari olan ma' lfimu ' l-mikdar su bundan akdem Bostan
cıbaşı olan Derviş Ağa'ya hatt-ı hümayfin-ı şek
vet-makrün ile temlik olınup virilen mülkname-i 
hümayfin Su nazırınun yedinde olan tuğralı atik defterde 
mukayyed olmağın marrü'z-zikr ma' lfimu' l-mikdar 
suya hala müvekki le-i müşarun i leyha mutasarrıfe olup 
lakin ma-i leziz-i mezkfirun senedi zayi' olmağla 
müvekki le-i müşarun i leyha zikr olman ma-i lezizi 
menzil-i mezkfirda İcra itmek murad itdükde zernan 
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mürür eyledi diyü suyakı lardan ba'zıları mümiina'at 
itmeleriyle müvekkile-i müşiirun i leyhii bundan akdem 
der-i devlet-medaruma arz-ı hal itdükde kadimisi üzre 
i ' liim al ına diyü Su mlzırına h itiiben sildır olan ferman-ı 
şeriftim mucebince zikri sebkat iden su Bostiincıbaşı 
Derviş Ağa'ya bii hatt-ı hümiiyfin temlik ve ta'yln 
alındığı tuğralı defteri-i iitlkde mastür u mukayyeddür 
diyü nazır-ı mumii i leyh tarafından i ' liim ol ınmağla 
i ' liim ol ınduğı üzre mahall ine icrii ol ınup ahardan bir 
dürlü dahi ü ta'arruz itdürilmiye diyü müvekkile-i 
müşiirun ileyhiinun yedine ferman-ı şeriftim i 'tii ol ınup 
lakin li ec l i ' l- istihkiim kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye 
virilmek müvekkile-i müşiirun ileyhiinun matlfibıdur 
didükde vekil-i mezbfir Hüseyin'ün yedinde olan fer
man-ı şeriftim ve nazır-ı mumii i leyhün i ' liimına nazar 
olındukda kazıyye minviil-i muharrer üzre o lmağın sene 
seliise ve seliisln ve mie ve elf Zi ' l-ka'de'sinün yiğirmi 
birinci güninden Haslar nilibi Osman zlde i lmuhfi 
tarafından hüccet-i şer' iyye virilınekle mficebince işbu 
beriit-ı sa'iidet-iiyiit [ü] behcet-gayiitı virdüm ve buyur
dum ki zikr o lınan ma' lfimu ' 1-ınikdiir m ii-i lezlz ınüşii
run ileyhii Ayişe bint-i Bayram zldet iffetühiinun sakine 
aldığı menzilinde kemii fı ' l-evvel icrii ol ınup min ba'd 
ahardan dahi ü ta' arruz alınınaya şöyle bileler alarnet-i 
şerife i 'timiid kı lalar. 

Fl gurre-i M sene [ 1 ] 1 34 [22 Ekim 1 72 1 ]  

1111411 Karakuşzade İsmail'in İstanbul Tavşantaşı 
yakınında bulunan evine mutasarrıf olan Mehmet'in 
isteği üzerine eve bağlı olan suyun miktarının ölçül
mesine dair berat kaydı. 

Nişiin oldur ki :  
Husus- ı iiti 'z-zikrün mahat 1 inde keşf ü tahrlri babında 
sildır olan ferman-ı şeriftime imtisiilen taraf-ı şer'den 
mevlana Yahya bin Mustafa zide ilmuhfi irsiil ol ınup ol 
dahi Havass-ı refı' a kazası'na tabi '  Köınürci Belgrad 
karyesi kurbında Topuzderesi dimekle ma'ruf mevzi 'de 
su masiağı üzerine varup Su nazırı olan el-Hiicc Osman 
ve Suyolcılar kethudası Halil ve bölükbaşıları vesiiir 
riih-ı abiyan ile akd-i mecl is-i şer'-i nebevl eyledükde 
ınahmiyye-i Kostantıniyye'de Tavşantaşı kurbında Ka
rakaşziide İsmii'll Beğ'ün menzi line mutasarrıf olan 
riifı '- i  tevki'-i refı'u ' ş-şiin-ı hakani Mehmed zlde kad
ruhfi mecl is-i ma' küd-ı mezkfirda takrlr-i keliim ve 
ta'blr-i ani' I-meram idüp hiilii mutasarrıf olduğum 
menzil-i mezkfira cari olan suyım suyolcılar beyninde 
mu'tiid olan tarz-ı ma'rfif ve semt-i me' lfif üzre vezn ü 
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ayar ve tahmin-i sahlh i le. tahmin ol ınmak matlubumdur 
didükde nazır-ı ınuma ileyh ve Suyolcılar kethudası 
vesair ralı-ı abiyan mahall-i mezkurda vaki'  mezbur 
Mehıned zlde kadruhunun suyını ala vechi ' l-ade tah
ınin-i sahih ile tahmin ve vezn ü ayar eyledüklerinde 
tarnın ü kamil iki masura cari su zahir ü nümayan 
olduğını her biri mu'ayene vü müşahede ve icına' u 
ittifak eyledüklerini taraf-ı şer'den irsal olman mevla
na-yı mezkur Yahya zlde i lmuhu mahallinde keşf ü 
tahrlr ve ba'dehu ma'an ba' s  olan Çukadar Hüseyin ve 
Mehmed i le meclis-i şer'a gelüp ala vıi'kü' ihi inha vü 
takrlr eylemişdür diyü sene selase ve selasln ve mie ve 
elf Zi' l-hicce'sinün yiğirmi ikinci güninden taraf-ı 
şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince bu be
rat-ı sa'adet-ayat [ü) behcet-gayatı virdüm ve buyurdum 
ki muma i leyh Mehmed zide kadfuhu veeh-i meşruh 
üzre mutasarrıf olduğı iki masura suyı sakin oldığı 
mahmiyye-i mezkurede Tavşantaşı'nda olan menzilinde 
icra itdürüp keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf ola 
şöyle bi leler alarnet-i şerlfe i ' timad kı lalar. 

F1 7 M sene [ 1 )  1 34 [28 Ekim 1 72 1 ]  

1111412 Terkos Orta Belgrad köyü civarında İshak 
Bey 'in mülk suyunun bir miktarının Atmeydanı 'nda 
yeniçeriterin yaptırdık/arı çeşmeye bağlanmak üzere 
satıldığına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Mahmiyye-i Kostantıniyye'de vaki' Üskübi mahal
lesi'inde Başdefterdar i le aklarn erbabına mahsus olan 
menzilde akd-i meclis-i şer'-i mübln ol ındukda mah
miyye-i mezburede Aksaray kurbında Murad Paşa-yı 
Atık mahallesinde sakin müteveffa İsma'il Paşazade 
Mustafa Beğ'ün oğlı İshak Beğ'ün vekil-i şer' isi olan 
Süleyman bin Abdullah meclis-i ma'küd-ı mezkı1rda 
cenab-ı hi lafet-meab tarafından husus-ı ati' l-beyanı 
tasdlka şeref-i vekaletleri ile müşerref olup hala şıkk-ı 
evvel defterdan olan iftiharu ' l-ümera ve' l-ekabir 
el-Hacc İbrahim dame ulüvvuhunun mahzarında b i ' l-ve
kale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkil-i 
merküro İshak Beğ'ün kanavatma tebe' iyyet ile yedinde 
mülk-i mevrı1sı olup Havass-ı al iyye kazası a'malinden 
Terkos nahiyesine tab i '  Orta Belgrad kurbında kimes
nenün mülkine ittisalden ari Ternaye dimekle ma'ruf 
dere içinde abar-ı müte'addideden tahte' l-arz !ağın ü 
kanavat ile hasıla beş masura ma-i lezlz-i cariden bir 
masurası ma'lumu' l-mikdar kanavatma tebe' iyyet ile 
mahmiyye-i İstanbul'da Dergah-ı all yeniçerilerinün 
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Atıneydiını kapusına muttası l  fi sebi l i ' l lahi te'ala taraf-ı 
hümayundan bina vü ihya o lınan çeşmede cari olmak 
üzre tarafeynden Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden 
ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil-i mezbur İshak 
Beğ vekil-i muma i leyh ei-Hacc İbrahim dame ulüv
vuhuya dört yüz altmış guruşa bey' u tesilm anlar dahi 
bi ' l-vekale iştira ve kabul ve tesel lüm eyledükden sonra 
semen-i merküm dört yüz altmış guruşı cenab-ı hi la
fet-meabun kendi malından olmak üzre vekil-i muma 
i leyh yedinden temamen ahz ü kabz idüp fima ba'd bir 
masura su kanaviltına tebe' iyyet i le mülk-i müşteriilan 
olup murad huyurdukları mahal lde icra ol ınmak içün 
bin yüz otuz dört Rebl'u' l-evvel' inün on dördünci gü
ninde taraf-ı şer'den hüccet-i şer' iyye viri lmekle ınGce
bince işbu beriit-ı sa'aded-ayat ü behcet-gayat i le zikr
ol ınan bir masura su siyak-ı meşruh üzre Atıneydiını 
kapusında taraf-ı hümayundan müceddeden bina vü 
ihya olman çeşmede icra olmmak içün ta'yln ü tahsis 
ol ınmağla fima ba'd ma-i mezburun çeşme-i merkü
meden cereyanına efrad-ı aferldeden bir ferd mani'  u 
dafı ' olmayup dahi ü ta'arruz kı lmaya şöyle bileler 
alamet-i şerlfe i ' timiid kı lalar. 

Fl evahir-i Ra sene [ 1 ] 1 34 [8- 1 8  Ocak 1 72 1 ]  

11114/3 Haslar Cebeci köyü civarındaÇukur mesleğe 
mülhak Fatma Sultan 'ın katma suyundan Destere
ciler'deki çeşmesine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

N işiin-ı hümayun o ldur ki: 
Canib-i şer'den me'zunen irsal ol ınan mevlana Veliy
yüddln bin All ve Hassa su nazırı ei-Hacc Osman ve 
Suyolcı lar kethudası Halil ve serbölükler vesair rah-ı 
abiler Havass-ı al iyye kazası'na tabi'  suyol ı  karyelerin
den Cebeci nam karye hududı dahi l inde Taşmağara44 
başında vaki ' düstur-ı ekrem müşlr-i efham nizii
mü' I-alem nazım-ı menazimü ' l-ümem-i sütude-şiyem ve 
damad-ı muhteremüm İbrahim Paşa edama' l lahu te 'ala 
ic lalehunun suyı mesleğinün üst canibinde zikr-i ati su 
lağmlarınun üzerine varup zeyl-i sahlfede mektfı
bü' l-esaml müsl imln huzurında akd-i mecl is-i şer' -i 
nebevl eyledükde fahru' 1-muhadderat ta cü' 1-mesturat-ı 
al iyyetü'z-zat ve ikllletü ' l-muhsanat zatü' l-al iyyi 
ve's-sa'adat kerlınem Fatıma Sultan daınet ismetühanun 
Enderun-ı hümayunlarında kethudalıkları h ıdmetinde 
olan rafı '-i tevki'-i refi'u 'ş-şan-ı hakani ve nakil-i yar-

44 Taşlağm 
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l ığ-ı beliğ-ı meserret-unvan-ı c ihan-banl Aşub bint·�.V 
Abdurrahman tarafından husus-ı ati 'z-zikri tas<flka 
vekll-i sabitü ' l -vekalesi olup müşarun i leyha Fatıma 
Sultan'un harem kethudalıkları hıdmetlerinde olan 
kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan el-Hacc Süleyman ibn-i 
Mehemmed zlde mecduhfı mecl is-i ma'küd-ı mezkOrda 
müvekki le-i mOma i leyha bundan akdem Daru' l-hi la
feti ' l-al iyye Kostantın iyye'de merhum ve mağffırun leh 
Sultan Bayezld-i Veli tabe serahu cami'- i  şerlfi kur
bında Destereci lerbaşı'nda su terazOsına muttası l  has
beten l i ' llahi te'ala bina eyledüği çeşmede icra olmmak 
içün kendi atyeb-i malıyla hafr itdürdiği abar-ı mü
te'addide ve tahte' l-arz lağm ü kanavat [ü] müsennatla 
on üç bacadan cem' ü tahsil eyledüği suyı sadır olan 
fermanuru mOcebince vezlr-i a'zam-ı müşarun i leyhün 
suları mesleğine i lhak ve andan sabıka Daru's-sa'ade 
ağası merhum Mustafa Ağa'nun mesleğine ve andan 
merhum ve mağfOrun leh Sultan Süleyman Han tabe 
serahu Kızılyar'lardan mahmiyye-i istanbul'da cami '-i 
şerif ve imaret-i amirelerine cari olan suyın Çukur 
meslek dimekle ma'rOf mesleğine ba izn-i mütevel li 
i lhak u idrac eyledükleri mevcOd suyın suyolcı lar bey
ninde mu 'tad olan tarz-ı ma'rOf ve semt-i me' lOf üzre 
mikdan ma' IOm olmak üzre vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahih ile tahmin ve taraf-ı şer'den keşf ü tahrir ve ye
dine hüccet-i şer' iyye i 'ta olmmak bi ' l-vekale matlu
bumdur didükde nazır-ı mOma i leyh ve kethuda ve 
serbölükler vesair rah-ı abiler i le mahal l-i mezkOrda 
vaki ' ınüvekki le-i m uma i leyhan un kendü mallarıyla 
abar-ı müte'addide hafr ve )ağın ü kanavat [ü] ınüsennat 
i le on üç bacadan cem' u tahsll eyledüği suyı ala 
vech i ' l-ade vezn ü ayar ve tahmin-i sahih ile tahmin 
eyledüklerinde taının ü kamil dört masura bir çuvaldOz 
su cari olduğı zahir  ü nüınayan oldukdan sonra ınar
rü'z-zikr dört masura bir çuvaldOz sudan kanun üzre bir 
masurası hakk-ı mecra ifraz olındukdan sonra baki üç 
çuvaldOz bir masura su kalduğın Su nazırı ve Suyolcılar 
kethudası ve serbölükler vesayir ralı-ı abiler ınu'ayene 
vü ınüşahede ve icına' u ittifak eyledüklerinden sonra 
gıbbe't-tasdlki ' ş-şer'l vekil-i ınOına ileyh salift.i'z-zikr 
üç masura bir çuvaldfız ma-i lezlz-i carlyi ınüvekki le-i 
ınOına i leyhanun ınahıniyye-i istanbul'da Destereciler
başı'nda bina eyledüği çeşıne-i ınezkOrede cari olmak 
üzre ta'yin ü tahsis eyledüğün mevlana-yı ınezbOr 
mahall inde ketb ü tahrlr ve meclis- i  şer'a gelüp ala 
vukü' ihi inha vü takrir eyledi diyü sene haınse ve 
selasin ve ınie ve elf Safer'inün altıncı güninden taraf-ı 
şer'den hüccet-i şer' iyye virilınekle işbu berat-ı 
sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüın ve buyurdum ki 
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zikr olman üç masura bir çuvaldfiz ma-i lezlz mfima 
ileyhanun mülk-i mahz ve hakk-ı s ırfı olmağla Deste
recilerbaşı'nda bina eyledüği çeşmede cari olmak üzre 
mutasarrıfe olup ahardan dahi ü ta'arruz olmmaya şöyle 
bi leler. 

Fl 1 3  S sene 1 1 3 5  [23 Kasım 1 722] 

1111511 Üsküdar ·Bulgurlu köyü civarıda Va/ide Sul
tan suyoluna mü/hak Eminzade Ahmed'in katma su

.yundan Üsküdar Kefçe mahallesinde bina ettiği cami
nin mas/ak/arına, çeşme ve sebiline su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
Rafı ' - i  · tevki'-i refi'u ' ş-şan-ı hakani kıdvetü' l-emacid 
ve' l-a'yan Eminzade el-Hacc Ahmed zide mecduhı1 
gelüp Üsküdar kazası'na tabi '  Bulgurlu karyesi kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' de kendü ma
l ıyla müceddeden hafr itdürdüği abar-ı müte'addideden 
cem' ü tahsil eyledüği manun üzerine vanlup mikdan 
vezn ü ayar olmmak içün Harerneyn-İ şerifeyn müfettişi 
tarafından irsal olman naib Ahmed ve mahmiyye-i 
Üsküdar naibi Halil zide ilmuhuma ve Hassa su nazırı 
el-Hacc Osman ve Kethuda-yı rah-ı abi Halil ve Aya
safya-i kebir bölükbaşısı Mehmed ve Süleymaniyye 
bölükbaşısı Hasan ve Sultan Bayezid bölükbaşısı 
el-Hacc Hasan ve Üsküdar bölükbaşısı Mehmed ve 
Bağçe-i hassa bölükbaşısı Mustafa vesair rah-ı abi
lerden Mehmed ve All vesair ehl-i vuküf müslimin i le 
mfima ileyh Ahmed zide mecduhfinun medine-i Üskü
dar'da Kefce mahallesinde müceddeden bina eyledüği 
cami'- i  şeriftin masiakları ve çeşme ve sebili i le Hasan 
Ağa mahallesinde inşa eyledüği çeşmenün suyı Bul
gurlu karyesi bağlarınun alt tarafında Saçlısafi çayı
rında vaki' merhfime ve mağffirun leha Valide Sultan 
tabe serahanun bina eyledükleri cami ' -i şerif suyolına 
zamm u i lhak ideceği mesleğine varup merhume-i 
müşarun ileyhanun vakfına kaimmakam-ı mütevelli 
olan Hüseyin bin Hasan hazır olduğı halde mfima ileyh 
Ahmed zide mecduhfinun Eski Çamlıca ardında vaki' 
Çengar karyesi hudfidında Çakal dağı dimekle ma'rfif 
dağ dibinde Keçioğlı Hüseyin bin Mustafa nam 
kirnesneden iştira ve kimesnenün mülkine ittisalden ari 
tarlasından bir mikdan üç malıallden nübil' ve cereyan 
ve bir mikdan dahi mevazi'-i adideden abar-ı mü
te' addide-i ma' lilme hafr ve !ağın ile cem' ü tahsil ve 
kanavat [ü] müsennat ile ifraz u icra itdüği ma-i leziz-i 
cari ve zikr olman meslekde ba'de' l-mu'ayene vezn ü 
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ayar olındukda tammü' l-vezn ve kamilü' l-ayar dört 
masura su mevcı1d olduğı zahir ü nümayan oldukdan 
sonra nazır-ı vakf Daru' s-sa'adeti 'ş-şerife ağasınun re 'y 
ve mektı1bları ve mütevelli-i ınılma i leyhün izni muta
zammın mümza vü malıtum temessüki mı1cebince 
marrü'z-zikr dört masura suyın b ir masurasını ba ma'ri
fet-i mütevelll merhume-i müşarun i leyhanun vakf- ı  
şerifine hakk-ı mecra ta'yin olınup meslek-i mezbı1ra 
i lhak ba'dehı1 mahmiyye-i mezbı1ra dahil oldukdan 
sonra mahmiyye-i merkürnede Menzilhane kurbında 
vaki '  !ağın ağzından ifraz ve zikr olman çeşmelere ve 
sebiline İcra olmmak i ltimas eyledüğini kıdvetü' l-u
lemai ' l-muhakkıkin Harerneyn-İ şerifeyn evkafı müfet
tişi Pirizade Mehmed ve Ü sküdar naibi Halil zide 
i lmuhuma i ' lam itmeleriyle i ' lamları mı1cebince bu 
herat-ı hümayı1n-ı izzet-makrı1nı virdüm ve buyurdum ki 
ınılma i leyh Ahmed zide mecduhı1 veeh-i meşrı1h üzre 
cem' ü tahsil eyledüği dört masura suyın bir masurasın 
merhume-i müşarun i leyhanun vakfıyçün hakk-ı mecra 
virdükden sonra ı,aki kalan üç masurasın mahmiyye-i 
mezbı1ra dah i l  o ldukdan sonra mahmiyye-i merkürnede 
Menzilhane kurbında vaki' !ağın ağzından ifraz ve zikr 
olman çeşmelere ve seblline İcra olınup keyfe ma yeşa' 
ve yalıtar mutasarrıf ola şöyle bileler alarnet-i şerife 
i ' timad kılalar. 

Fi 1 5  S sene [ 1 ] 1 3 5  [26 Kasım 1 722] 

1111611 Topçular 'da Mahmud Paşa suyoluna mü/hak 
Sadrazam Gürcü Mehmed Paşa'nın katma suyunun 
muhtelif yerlerde inşa edip vakfettiği çeşmelere ve 
oda/ara bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
MahmiyYe-i Kostantıniyye'de Şehzade-i merhum Sultan 
Mehmed Han cami ' - i  şerifi kurbında Hoşkadem mahal
lesi ahalisinden olup hala Devlet-i alliyye'de şıkk-ı 
evvel defterdan olan rafi ' -i tevki' - i  refı'u ' ş-şan-ı hakani 
e l-Hacc İbrahim dame ulüvvuhı1 tarafından zikr-i ati 
hususa vekil-i şer' isi olduğı sabit olan Seyyid Hasan 
ibn-i Bekir meclis-i şer 'de vakf- ı  ati ' l-beyana min 
kıbeli ' ş-şer ' i ' l-hatir mütevel ll nasb ü ta'yin olman 
kayyım Mehmed b in Veli hazır olduğı halde bi ' l-vekale 
takrir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp asrında 
Vezir-i a'zam olup bundan akdem vefat iden Gürci 
Mehmed Paşa nam sahibü' l-hayrun işbu mütevelli-i 
merküm yedinde olan mümza vü malıtum vakfiyye-i 
ma'mı11ün biha natık olduğı üzre Haslar kazası a'malin-
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den Topcı lar nam karye kurbında vaki ' vezlr-i müşarun 
i leyhün zabt u tasarrufında olup kimesnenün mülkine 
ittisalden ari ve bi izn-i sultani hasbeten l i ' l lahi te 'ala 
ber veeh-i cal mevazi '-i adldede malı i le yiğirmi sekiz 
aded kuyu ve üç baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat 
[ü] müsennat ile cem' u tahsil itdüği üç lüle suyı kana
vat [ü] müsennat-ı memlukesiyle mahmiyye-i mezbur 
h ısnı ebvabından Edirnekapusı haricinde kain mesleğe 
andan mahmiyye-i mezbureye idhal ve andan Akşem
seddln mahallesinde bina vü inşa ve vakf eyledüği 
makseme İcra andan dahi bir kamış su ki iki masuradur 
Yeniodalarda birinci ağa bölüğine mahsus odada bina 
itdüği çeşmeye fazlasın civarında vaki'  üç odaya ve 
fazlası Zağaret lar odasına ve bir kamış su ki iki masu
radur yine mahmiyye-i mezburede Karaköy kapusı kur
bında bina vü vakf itdüği çeşmeye anun dahi ziyadesi 
kurbında Öküz mescid-i şerifine ve yine iki masura su 
mescid-i mezbQr kurbında bina eyledüği çeşmeye ve bir 
masura su dahi Akşemseddin mahallesinde bina eyle
düği çeşmeye ve bir buçuk kamış su ki üç masura sudur 
yine maksern-i mezburdan ifraz ve marrü'z-zikr Akşem
seddln mahallesinde Mahmud Paşa suyol ına ba izn-i 
mütevelll i lhak olup bir masurası hakk-ı mecra viril
dükden sonra baki iki masuranun bir masurası mah
miyye-i mezburede İbrahim Paşa harnmaını kurbında 
Muhtesib Karagöz mahallesinde bina eyledüği çeşmede 
baki bir masurası dahi yine mahalle-i mezburede 
çeşme-i merküme kurbında Kara Çelebizade Ebu' I-Fazi 
Mahmud Efendi'nün cami ' -i şerifine icra ol ına diyü 
vakf ve tescil idüp lakin zikr olman çeşmelere ber 
veeh-i muharrer ma-i mezbur cari iken kürur-ı eyyam ve 
mürur-ı a'vam i le yolları harab ve ta'mlre muhtac ve 
canib-i vakfda kat'a ta'mlre mevküf mal olmamağla 
müvekkil-i muma ileyh zikr olman su yol larını hasbeten 
l i ' l lah vakf-ı şerlfe teberru 'an kendi malıyla ta'mlr ü 
tecdld ve ber muceb-i hüccet-i keşf maksern-i mezbür
dan marrü'z-zikr İbrahim Paşa harnmaını kurbında vaki ' 
çeşmeye gelince ta'miri muktezi olan mahallere ve 
çeşme-i mezbureye meblağ-ı ma' IQm harc itmişler idi 
el-haletü hazihi taraf-ı şer'den üzerine vanlup hası l  olan 
su vezn olınup zikri mürür iden odalara ve çeşmelere 
hası l  olan ma-i leziz hisselerine göre tevzi' olmmak 
müvekkilüm muma i leyhün muradıdur diyüp husus-ı 
mezkQr içün bir kıt 'a  ferman ibraz itmeğİn imtisalen l i  
emri ' I-ali Has sa su nazırı Osman ve Mahmud Paşa 
mütevellisi (boş) ve birinci ağa bölüği ihtiyarları ve 
mahal lat-ı mezbüre ahalileri ve rah-ı abilerden Mahmud 
Paşa suyolcısı ei-Hacc Mehmed ve Seyyid Mehmed ile 
zikri sebk iden makseme varup ba'de ' l-mu 'ayene hal 
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vekil-i merküm Seyyid Hasan'un takrlr-i meşn1huna 
mutabık olduğı lede' ş-şer' zahir oldukdan sonra mak
sernde hası l  ve müctemi' olan ma-i lezlz semt-i me' lilf 
ve tarz-ı ma'rı1f üzre nazır-ı muma i leyh ve mezburan 
ralı-ı abiler cümle muvacehesinde vezn ü ayar eyledük
lerinde beher masura dörder çuvalduz i ' tibariyle yedi 
buçuk masura su mevci'ıd bulınup balada zikr ol ınup 
vakıf-ı müşarun i leyhün şart u ta'yln eylediği minval 
üzre on masura suyın her masurasına üçer çuvalduz su 
isabet itmeğle zikri sebk iden birinci bölük ve civarında 
vaki' üç odaya ve Zağarcı lar odasına ta'yln olman iki , 
masura suya ancak altı çuvalduz ve Karaköy kapusı 
kurbında vaki ' çeşmeye ve Öküz mescidine ta'yln oh
nan iki masura suya altı çuvaldfız ve Öküz mescidi 
kurbında çeşmeye ta'yln olman iki masura suya altı 
çuvalduz ve Akşemseddln mahallesinde vaki'  çeşmeye 
ta'yln olınan bir masura suya üç çuvaldfız ve maksern-i 
mezbi'ırdan ifraz ol ınup Mahmud Paşa suyına i thilk 
olman üç masura sudan hakk-ı mecra ta'yln olman bir 
masura suya üç çuvaldfız ve Muhtesib Karagöz mahal
lesinde vaki ' çeşmeye ta'yln olman bir masura suya üç 
çuvaldfız ve kurbmda Kara Çelebizade cami'- i  şerifine 
İcra içün ta'yln olman bir masura suya üç çuvaldfız su 
isabet ve ber veeh-i muharrer tevzl' u taksim olmmak 
lazım geldüği lede'ş-şer' zahir ü nümayan oldukdan 
sonra minval-i muharrer üzre hala mevcud otuz çuval
dfız su vakıf-ı  müşarun ileyhün ta'yln eyledüği on 
masura suya kısmet-i adile i le taksim ve hisab-ı mezkur 
üzre zikr olman çeşmelere hisselerini tevzl' u taksirnde 
gadr itmernek üzre balada ismieri mastur ralı-ı abiiere 
tenblh-i şer ')  olmup mezbfırfın dahi veeh-i muharrer 
üzre icraya ta'ahhüd ve salifti'z-zikr odalarun ihtiyarları 
ve mahallat ahallleri razi olduklarından sonra Devlet-i 
aliyyede şıkk-ı evvel defterdan olanlar müvekkil-i 
mfıma i leyhün ta'mlratma vesair vakfa bina idecekleri 
mevadda hasbl nazır nasb olmması müvekkil-i mfıma 
ileyhün muradı ve vakfun umi'ırına i 'anetleri mülahaza
smda ahall-i mahal lat dahi i ttimas itmeleriyle veeh-i 
meşruh üzre şıkk-ı evvel defterdan olanlar nezaret 
hasebiyle nazar olmmak üzre nizarn virilmişdür diyü 
sene hamse ve selasln ve mie ve elf Safer'inün 
gurresinden Haremeynü' ş-şerlfeyn evkafınun müfettişi 
olan Pirizilde mevlana Mehmed zlde fazluhu tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince işbu berilt-ı 
sa'adet-ayatı virdüm ve buyurdum ki müteveffa Gürci 
Mehmed Paşa'nun kendi malıyla hafr ve ta'yln ü tasrlh 
eyledüği çeşmelerde cari olmak üzre on masura suyın 
yolları harab olup canib-i vakfda ta' ınirine mal-ı 
mevküf olmamağla hala şıkk-ı evvel defterdan olan 
mfıma ileyh el-Hacc İbrahim dilme ulüvvuhu zikr olman 
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su yollarını hasbeten l i '  I lahi te ' ala vakf-ı şer! fe 
teberru'an kendi malıyla ta'mir ve hala mevcud olan 
otuz çuvalduz suyı vakıf-ı müşarun i leyh Gürci Meh
med Paşa'nun ta'yln eyledüği çeşmelere kısmet-i adile 
ile taksim ü İcra itdürmeğle fima ba'd şıkk-ı evvel 
defterdan olanlar muma i leyhün ta'mlratına vesair 
vakfa bina idecekleri mevadda ber veeh-i hasbl nezaret 
ideler şöyle bileler. 

Fi 20 R sene [ 1 ] 1 3 5  [28 Ocak 1 723] 

1111 711 Haslar Cebeci köyü civarında Fatma Sul
tan 'ın mülk suyunun Harem ketlıüdası Hacı Süley
man 'a satılarak evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da düstur-ı ekrem müşlr-i efham 
nizamü' l-alem Vezlr-i a'zam ve damad-ı muhterem olan 
İbrahim Paşa edama' l lahu te 'ala iclalehunun saray-ı 
alllerinde harem kethudalarına mahsus odada zeyl-i 
kitabda mektubü' l-esaml müslimin huzurında akd-i 
meclis-i şer'-i nebevi ol ındukda seyyidetü' l-muhadderat 
ikliletü' l-muhsanat tacü' l-mesturat kerlmem Fatıma 
Sultan darnet ismetühanun Enderun-ı hümayfın larında 
kethudalı ğı h ıdmetlerinde olan fahrü' 1-muhadderat zah
rü' l-muvakkırat Aşub bint-i Abdullah bin Abdurrahman 
nam Hatun'un tarafından husus-ı ati 'z-zikri ikrara vekll 
olduğı şer'an sabit olan Ali ibn-i Nuh meclis-i ma'küd-ı 
mezkurda müşarun ileyha Fatıma Sultan darnet ismetü
hanun harem kethudalığı h ıdmetleriyle şerefyab olan 
el-Hacc Süleyman ibni Mehemmed dame mecduhfı 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekkilem muma i leyhanun yedinde olan hüccet-i şer' iy
ye mantukınca Havass-ı aliyye kazası'na tabi'  suyolı 
karyelerinden Cebeci nam karye h,ududı dahilinde kain 
Iskarabaşı'nda vaki ' vezlr-i a'zam-ı müşarun ileyhün 
suyı mesleğinün üst canibinde kendi atyeb-i mallarıyla 
abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat 
[ü] müsennatıyla on üç bacadan cem' u tahsil eyle
dükleri döit masura bir çuvalduz sudan kanun üzre bir 
masurasını hakk-ı mecra ifraz olındukdan sonra baki üç 
masura bir çuvalduz sudan bir masura ve bir çuvalduz 
suyı Hassa su nazırı el-Hacc Osman ve Suyolcılar 
kethudası Halil ve Süleymaniyye serbölüği usta Hasan 
ve Ayasofya serbölüği usta Mehemmed ve Sultan 
Bayezld serbölüği usta ei-Hacc Hasan ve Kemerler ser
bölüği usta Ahmed ve Şehzade suyolcısı usta İbrahim 
ve Mahmud Paşa suyolcısı usta el-Hacc Mehemmed ve 
Köprilü suyolcısı usta el-Hacc İbrahim ve Odalar su-
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yolcısı usta Süleyman ve Şah-ı Hfıban suyolcısı usta 
Salih ve Yedikulle suyolcısı usta Hüseyin vesair rah-ı 
abiler hazırfın oldukları halde lağm ü kanavatma te
be' iyyet ile bi ' l-cümleti 't-tevabi '  ve' l-levahık ve kaffe
ti ' l-hukük ve45 merafık tarafeynden Icab ve kabfıli havl 
ve şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i kat'! ile mfıma i leyh 
ei-Hacc Süleyman dame mecduhfıya beş yüz guruşa 
bey' ü temllk eyledüğinde mfıma ileyh ei-Hacc Süley
man dahi veeh-i muharrer üzre iştira vü temellük ve 
kabul eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı merküm 
beş yüz guruşı müvekkilem mfıma ileyha Aşub Hatfın 
mfıma ileyh ei-Hacc Süleyman'un yedinden temamen 
ahz ü kabz eyledi ba'de' l-yevm zikr olman bir masura 
ve bir çuvaldı1z suda müvekkilem ınılma ileyhanun kat'a 
alaka vü medhali kalmayup mecra vü lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet ile mfıma i leyh el-Hacc Süleyman dame 
mecduhfınun mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmışdur 
keyfe ma yeşa' ve yahtar mutasarrıf olup diledüği 
malıallden ifraz ve murad eyledüği yire icra eylesün 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l mfıma ileyh el-Hacc 
Süleyman meclis-i ma'küd-ı mezkı1rda kendü nefsiyçün 
iştira eyledüği bir masura ve bir çuvaldfız suyı mah
miyye-i mezbfırda Uzun Şüca' mahallesinde vaki'  sakin 
oldukları hanelerine cari olmak üzre ta'yln ü tahsis 
eyledüği sene ham se ve selasin · ve mi e ve elf 
Rebi'u' l-ahiri'nün onuncı güninden Hazret-i Eba 
Eyyfıb-i Ensari kazası naibi mevlana İsma'il zide 
ilmuhfı tarafından ketb ü tahrlr olup hüccet-i şer' iyye 
viri lmekle mfıcebince işbu herat-ı sa'adet-ayat ü 
behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki mfıma i leyh 
ei-Hacc Süleyman ibn-i Mehemmed dame mecduhfı 
veeh-i meşrı1h üzre mutasarrıf oldığı bir masura ve bir 
çuvaldı1z suyı sakin oldığı menzil-i mezbı1rda İcra 
itdürüp keyfe ma yeşa' ve yahtar mutasarrıf ola şöyle 
bileler. 

[Fi] 20 R sene [ I ]  1 3 5  [28 Ocak I 723] 

1111 712 Haslar Cebeci köyü civarında Sultan Süley
man suyolına mü/hak Mehmet'in katma suyunun 
Haremeyn mütevellisi Mustafa'ya satılarak evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] ba hüccet-i şer' iyye ahar kesana geçmişdür 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Eskiodalar kurbında Balahan 

45 ve'l-
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Ağa mahallesinde sakin Mehmed bin ei-micc Hasan 
meclis-i şer'-i şerif-i vacibü't-tekrimde işbu rafı' -i tev
ki'-i refi'u 'ş-şan-ı hakani Harerneyn-İ şerifeyn müte
vellisi olan kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan Mustafa bin 
Hamza zide mecduhunun tarafından husus-ı iiti ' l-be
yiinun tasdika vekil olduğı Ahmed bin Hüseyin ve Halll 
bin el-Hiicc Halil şehadetleriyle şer'an ·vekiileti sabit 
olan el-Hiicc Ahmed bin el-Hiicc Mehmed mahzarında 
ikrar-ı tarnın ve takrir-i keliim idüp akd-i iiti 'z-zikr 
sudfırına değin yedinde mülk ve hakkum olup Havass-ı 
al iyye kazası'na tabi '  Cebeci nam karye kurbında Derin 
maslak önünde nübfı' iqüp merhum ve mağffırun leh 
Sultan Süleyman Han tabe seriihu hazretlerinün su
yolına bi izn i ' l-mütevelli ilhiik olman dört masura mülk 
suyın nısf masurasını  Hassa su nazırı el-Hiicc Osman 
bin Ali zide mecduhfı ve Suyolcılar kethudası Halil bin 
el-Hiicc İbrahim ve Suyolcılar katibi el-Hiicc Seyyid 
Mehmed bin es-Seyyid Ahmed ve Ayasofya bölükbaşısı 
Mehmed bin Ahmed ve Süleymiiniyye bölükbaşısı usta 
Hasan ve Sultan Biiyezid bölükbaşısı el-Hiicc Hasan ve 
Kemerler bölükbaşısı usta Ahmed ve Şehziide bölük
başısı usta İbrahim ve Sultan Mehmed Han bölükbaşısı 
usta Mehmed ve Hadika-i hiissa bölükbaşısı usta 
Mustafa vesiiir riih-ı abiler hiizırfın oldukları halde !ağın 
ü kanaviitma tebe' iyyet i le bi ' l-cümleti 't-teviibi '  ve' l-le
viihık ve kılffeti ' l-meniifı' ve' l-merılfık tarafeynden icab 
ve kabul i h avi şürut-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı kat'! 
ile müvekkil-i mfımii ileyh Mustafa zide mecduhuya üç 
yüz el l i  guruşa bey' ü temlik eyledüğinde anlar dahi ber 
veeh-i muharrer iştirii vü temellük ve kabul eyledü
ğinden sonra semen-i siilifıi 'z-zikr üç yüz ell i  guruşı 
m uma il ey h Mustafa zide mecduhfı yedinden bi 't-te
miim ve' l-kemiil ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm zikr 
olman nısf masura suda kat 'ii benüm aliika vü 
medhalüm kalmayup mecrii vü kanaviitma tebe' iyyet i le 
mumii i leyh Mustafa zide mecduhfınun mülk-i müşteriisı 
ve hakk-ı s ırfı olmışdur keyfe ma yeşa' ve yahtiir 
mutasarrıf olup diledüği malıallden ifriiz ve muriid 
eyledüği mahallde icrii eylesün didükde gıbbet't-tas
dikı ' ş-şer'i ketb ü tahrir olınup işbu sene sitte ve seliisin 
ve mie ve elf Şa'biin'ınun dördünci güninden Eyyfıb 
kazasında niiibü'ş-şer' olan mevlana eş-Şeyh Mehmed 
zide i lmuhu tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mfıcebince bu herat-ı sa'adet-iiyiit ü behcet-gayiitı vir
düm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm mumii i leyh Mustafa 
bin Hamza zide mecduhunun mülk-i müşteriisı olan nısf 
masura suya mutasarrıf ve muriid eyledüği mahallde 
İcra idüp ol biibda bir ferd miini '  olmaya şöyle bileler. 

[Fi] 20 Ş sene [ 1 ]  1 3 6  [ 1 4  Mayıs 1 724] 
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1111811 Haslar Cebeci köyü civarında Sultan Süley
man suyoluna mülhak Mehmet'in katma suyunun 
Emine Sultan 'ın kethüdası Hacı Hasan 'a satılarak 
istediği yere bağlanmasına dair be rat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Eskiodalar kurbında Balaban 
Ağa mahallesinde sakin Mehmed bin ei-Hacc Hasan 
mecl is-i şer'-1 hatir-i lazımü'Hevkirde sultanü ' l-muhad
derat bürhanü' 1-muvakkırat safıyyetü 's-sı fat zatü' 1-al iy
yi ve's-sa'adat Emine Sultan darnet ismetüha hazret
lerinün kethudalıkları hıdmetiyle şerefyab olan rafı '-i 
tevki'-i refi'u ' ş-şan-ı hakani kıdvetü' l-emacid ve' l-eka
rim e i-Hacc Hasan bin Mahmud zide mecduhı1 tarafın
dan husus-ı ati' l-beyanı tasdlka vekil olduğı Ahmed bin 
Hüseyin ve Halil bin ei-Hacc Halil şehadetleriyle şer'an 
vekaleti sabit olan Ahmed bin Yusuf mahzarında ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp akd-i ati'z-zikrün sudurma 
değin yedümde mülk ve hakkum olup Havass-ı aliyye 
kazası'na tabi '  Cebeci nam karye kurbında Derin maslak 
önünde nübı1' idüp merhum ve mağfı1run leh Sultan 
Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran hazret
lerinün suyı yolına bi izni ' l-mütevelll ilhak alınan dört 
masura mülk suyımun nısf masurasını Hassa su nazırı 
olan el-Hacc Osman bin All ve Suyolcılar kethudası 
Halil bin el-Hacc İbrahim ve Suyolcılar katibi es-Seyyid 
Mehmed bin es-Seyyid Ahmed ve Ayasofya bölükbaşısı 
usta Mehmed bin Ahmed ve Süleymaniyye bölükbaşısı 
usta Hasan ve Sultan Bayezld bölükbaşısı e i-Hacc 
Hasan ve Kemerler bölükbaşısı usta Ahmed ve Şehzade 
bölükbaşısı usta İbrahim ve Sultan Mehmed Han 
bölükbaşısı usta Mehmed ve Bağçe-i hassa bölükbaşısı 
usta Mustafa vesair rah-ı abiler hazırun oldukları halde 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile bi ' l-cümleti't-tevabi '  
ve' l-levahık ve  kaffeti ' l-hukük ve' l-merafık tarafeynden 
icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı 
kat'! ile müvekkil-i ınılma i leyh ei-Hacc Hasan zlde 
mecduhuya üç yüz ell i  guruşa bey' ü temlik eyledü
ğümde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira vü temel lük 
ve kabul eyledükden sonra semen-i sal ifü'z-zikr üç yüz 
ell i  guruşı ınılma ileyh e i-Hacc Hasan zlde mecduhunun 
yedinden bi 't-temam ve' l-kemal ahz ü kabz eyledüm 
ba'de ' l-yevm zikr o lman nısf masura suda kat'a benüm 
alaka vü medhalüm kalmayup mecra vü kanavatma 
tebe' iyyet ile ınılma i leyh Hasan zide mecduhfınun 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı almışdur keyfe ma 
yeşa' ve hasbe ma yahtar mutasarrıf olup di ledüği 
mahal lden ifraz ve murad eyledüği mahallde icra 
eylesün didükde gıbbe't-tasdikı ' l-mu'teber ma vaka'a 
bi 't-taleb ketb olındu diyü bin yüz otuz altı Şa'ban'ınun 
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dördünci güninden Eyyub kazası'nda naibü' ş-şer' olan 
mevlana Şeyh Mehmed zide i lmuhfi tarafından hüccet-i 
şer' iyye viri lmekle mucebince işbu herat-ı sa'adet-mak
runı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm muma ileyh 
ei-Hacc Hasan bin Mahmud zide mecduhu mülk-i 
müşterası olan nısf masura suya mutasarrıf ve murad 
eyledüği malıallden icra eyleyüp keyfe ma yeşa' 
mutasarrıf ola şöyle bile ler. 

Fi 20 Ş sene [ 1 ] 1 3 6  [ 1 4  Mayıs 1 724] 

1111812 Sultan Süleyman Han vakfının suyundan iki 
masura suya mutasarrıf olan Hasan Paşazade 
Abdullah 'ın suyunun bir miktarını Sadrazam Ferit 
Paşa 'nın telhisçisi Mehmet'e devretliğine dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Düstur-ı ekrem müşir-i efham n izamü' l-alem nazım-ı 
menazımü' l-ümem Vezir-i a'zam İbrahim Paşa eda
ma' llahu te' ala iclalehunun taht-ı nezaret-i aliyyelerinde 
olan evkafdan İstanbul'da merhum ve mağffirun leh 
Sultan Süleyman Han-ı Gazi tabe serahu ve ca'a
le' l-cennete mesvahu hazretlerinün cami'- i  şerif ve 
imaret-i amire ve darü'ş-şifa-i ma'murelerinden cari 
olan suyın ana lağmına bi izn-i mütevelli su ilhak 
idenlerün hakk-ı mecrasından müctemi' olan sudan 
olmak üzre mu'accele-i ma' luma ve senede yedi yüz 
yiğirmi akçe mukata'a ile iki masura suya mutasarrıf 
olan Hasan Paşazade Abdullah zlde mecduhu meclis-i 
şer'-i şerif-i enverde takrlr-i kelam ve tasvir-i a
ni ' l-medim idüp işbu yedümde olan mu'anven mersum 
mütevelll temessükinde tasrih ü beyan olınduğı üzre 
mutasarrıf olduğum iki masura sudan yalnız bir 
masurasın kendi büsn-i rızam ile ifraz ve senevi üç yüz 
altmış akçe mukata'asın mütevelli-i vakf olanlara vir
mek üzre vezir-i müşarun i leyhün telhlscUiği h ıd
metinde olan rafi ' Mehemmed ibn-i Abdullah zide 
mecduhuya ba ma'rifet-i mütevelll ferağ ve tefvlz 
eyledüm ol dahi ber veeh-i meşruh tefevvuz ve kabul 
itmekle zikri sebk iden bir masura suda benüm asla ve 
kat'a alaka vü medhalüm kalmayup muma i leyh Telhisi 
Mehemmed ibn-i Abdullah zide mecduhunun dahil-i 
havza-i tasarrufı ve hakk-ı müfevvezi olmışdur emsali 
gibi zabt u tasarruf eylesün didükde sene sirte ve selasln 
ve mie ve elf şehr-i Receb-i şerlfi'nün sekizinci 
güninden müfettiş-i evkaf olan kıdvetü' l-ulemai ' l-mu
hakkıkin mevlana Ahmed zide i lmuhu tarafından hüc-
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cet-i şer' iyye viri lmekle mikebince bu herat-ı sa'a
det-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ba'de' l-yevm zikr olınan bir masura su milma i leyh 
Telhisi Mehemmed ibn-i Abdullah zide mecduhilnun 
mülk-i müşteriisı olmağla murad eyledüği mahallde İcra 
ve keyfe ma yalıtar mutasarrıf ola ol babda hiç ahad 
mani '  olmaya şöyle bileler. 

[FI] 1 9  Ş sene [ 1 ] 1 36 [ 1 3  Mayıs 1 724] 

1111813 Atike Sultan 'ın İstanbul'daki mülk sarayına 
Halkalı suyunun sarraçlar terazisinden su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
Düstilr-ı mükerrem müşlr-i müfahham nizamü' l-alem 
damad-ı muhteremüm ve musahibüm olan vezlrüm 
Mehmed Paşa edama' l lahu te'ala idalehilnun şe
ref-bahş-ı rabıta-i izdivadarı olan işbu darende-i tevki'- i  
refi' - i  c ihan-muta' -ı kişveristanı ve nümayende-i yar
l ığ-ı beliğ-ı vacibü' l- ittiba'-ı cihan-bant seyyidetü' l-mu
hadderat ikllletü' l -muhsanat tacü' l-mestilrat safıyye
tü's-sıfat refi'atü'd-derecat zatü' l-aliyyi ve' s-sa'adat el 
mahfilf bi sunilfı avatıfı ' l-Meliki ' l-mennan kerime-i 
muhteremem Atlke Sultan darnet ismetüha ve zadet 
iffetüha tarafından rikab-ı müstetabuma arz-ı hal 
sunılup mahmiyye-i İstanbul'da mutasarrıfe oldukları 
zlynet-efza-yı s ilk-i mülkleri olan saray-ı alllerine icra 
olmmak üzre Halkalı suyından iki masura ma-i saff 
avatıf-ı seniyye-i mülilkanemdem isti 'taf itmeleriyle 
mirl Halkalı suyınun Divanyalı'nda Serradar kurbında 
vaki'  terazilsından iki masura su ifraz ve saray-ı 
alllerine icra alınmak üzre iftiharü' l-ümera ve' l-ekabir 
Başdefterdamın el-Hacc İbrahim dame ulüvvuhil i ' lam 
itmeğin zikr olınan Halkalı suyından iki masura su 
inayet ü ihsanum olmağla işbu herat-ı hümayfin-ı 
sa'adet-makriln ve bu menşilr-ı feyzü'n-nilr-ı mevhi
bet-nümilnı virdüm ve buyurdum ki veeh-i meşrilh üzre 
kerime-i muhteremem Sultan-ı müşarun i leyha kendü
lere inayet ü ihsanum Qlan iki masura suyı mlrl Halkalı 
suyınun Divanyalı'nda Serradar kurbında vaki '  tera
zilsından ifraz ve saray-ı alllerine icra idüp keyfe ma 
yeşa' ve yalıtar mutasarrıfe ola ol babda hiç ahad mani '  
u müzahim olmaya şöyle bileler. 

[Fl] 3 S sene [ 1 ] 1 37 [22 Ekim 1 724] 
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1111911 Haslar Cebeci köyünde Sultan Melımed suyo
luna müllıak Dergolı-ı mual/a çavuşbaşısı Ebube
kir'in katma suyunun istediği yere bağlanmasına dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur k i :  
Husus-ı ati ' z-zikrün mahall inde ketb ü tahrlri içün 
savb-ı şer' - i  enverden mevlana Osman bin Halll irsal 
ol ınup ol dahi atebe-i al iyye-i hüsrevanl ve südde-i 
seniyye-i cihan-hanlde bi ' l-fı ' l  Su nazırı olan kıdve
tü ' l-emacid ve' l-ekarim el-Hacc Osman zlde mecduhu 
ve Suyolcı taifesinün kethudaları Halil bin el-Hacc 
İbdihlm ve katib ve nazır Seyyid Mehemmed bin Seyyid 
Ahmed ve Ayasofya bölükbaş ıs ı  usta Mehemmed bin 
Ahmed ve Sultan Mehemmed Han bölükbaş ıs ı  usta 
Mehemmed bin Abdullah ve Süleymaniyye bölükbaşıs ı  
Mustafa bin Mehemmed ve Su ltan Bayezld bölükbaşıs ı  
el-Hacc Hasan bin Mustafa ve Bağçe-i hassa bölük
başıs ı  usta Mustafa bin el-Hacc İbrahim ve Şehzade 
bölükbaşıs ı  usta İbrahim bin Abdullah ve Kemerler 
bölükbaşı s ı  usta el-Hacc Ahmed bin isma'll ve Odalar 
bölükbaşı s ı  usta Süleyman bin Abdullah ve Köpri l i  
suyolcısı el-Hacc İbrahim bin Abdurrahman ve Mah
mud Paşa suyolcı s ı  usta el-Hacc Mehemmed bin Abdul
lah vesair rah-ı abileriyle Havass-ı al iyye kazasına tabi '  
Cebeci nam karye kurbında vaki' Iskara-i atık ve 
Iskara-i cedld d imekle ma' ruf mevzi 'de vaki' zikr-i ati 
suyın menba' ı üzerine varup zeyl-i sahlfede muhar
rerü' l-esaml müsl imln huzurlarında akd-i mecl is- i  şer'- i 
nebevl eyledükde darü ' l-h i lafeti '  1-aliyyet i ' l-Kostantı
niyyet i ' l-mahmiyyede Aksaray kurbında Çakır Ağa ma
hal lesinde sakin iftiharu ' l-emacid ve' l-ekarim Dergah-ı 
mu'al lamda Çavuşbaşı olan Ebubekir dame mecduhu 
tarafından husus-ı ati ' l -beyana vekll ve mu'temedi 
olduğı Mustafa bin Ömer ve All bin Abdullah nam 
kimesneler şehadetleriyle şer'an vekaleti sabit olan 
Mehemmed bin Halil mecl is- i  ma'küd-ı mezkurda 
takrlr-i kelam ve bast- ı meram idüp müvekkil- i muma 
i leyh di ledüği mahallerde İcra içün işbu mevzi 'a-i 
mezkurede kendi mal ıyla kirnesnenUn mülkine ittisalden 
ari mevzi 'a- i  hal iyede abar-ı müte'addide hafr ve on 
yedi aded baca (boş) ve [ma]slak ile tahte ' l-arz lağmlar 
ve kanavat i le cem' u tahsil eyledüği ma-i lezlz-i 
carlnün el yevm mikdan ba'de' l-vezn ve' l-ayar yine 
mahall-i mezkurede vaki '  kafırl(?) atik Iskarabaşında 
merhum ve mağfürun leh Sultan Mehemmed Han tabe 
serahu hazretlerinün mahmiyye-i mezbureye cari suyı 
lağmı yolın a ba izn-i mütevelll i lhak u idrac olınmak 
müvekkil-i müma i leyhün matlubıdur d idükde husus-ı 
mezkura vuküf- ı tamını olan ınüsl imln huzurlarında ve 
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nazır-ı muma ileyh ve bölükbaşı lar ve zikr olman rah-ı 
abiler ma' rifetleriyle suyolcılar beyninde mu 'tad olan 
tarz-ı ma'ruf ve semt-i me' luf üzre ma-i lezlz-i mezkurı 
vezn ü ayar eyledüklerinde tarnın [u] kamil  ve on dokuz 
masura su nümayan olup kanun üzre dört masura hakk-ı 
mecra ifraz ve onbeş masura su baki kalduğını her biri 
icma' u ittifak eyledüklerini mevlana-yı mezbı1r mahal
linde ketb ü tahrlr ve ba'dehı1 ma'an ba' s olan Çukadar 
Süleyman bin All ve Muhzır Mehemmed bin Abdul lah 
ile mecl is-i şer'a gelüp ala vukü' ihl inha vü takrir 
itmeğİn ma vaka'a bi't-taleb ketb olındı diyü sene seb'a 
ve selasin ve mie ve elf Muharrem'inün yiğirmi altıncı 
güninden taraf-ı şer'den hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mfıcebince işbu beriit-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı 
virdüm ve buyurdum ki mlıma ileyh Çavuşbaşı Ebu
bekir dilme mecduhfı zikr olman on beş masura ma-i 
lezizi mahmiyye-i İstanbul'da di ledüği mahallde İcra 
eyleyüp keyfe ma yeşa' ve yahtar mutasarrıf ola şöyle 
bile ler. 

Fl 1 6  S sne [ 1 ] 1 3 7  [4 Kasım 1 724] 

1111912 Haslar Cebeci köyünde Sultan Melımed suyo
luna müllıak Çavuşbaşı Ebubekir 'in katma suyunun 
evine, çeşmesine, üç adet vakıf çeşmeye ve bir sebile 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Mahmiyye-i Kostantıniyye'de Aksaray kurbında Çakır 
Ağa mahallesinde sakin iftiharu' l-emacid ve' l-ekarim 
ınir-i alem payesiyle Dergah-ı mu'allamda Çavuşbaşı 
olan Ebubekir dilme mecduhfı mecl is-i şer'-i şerifde 
zikr-i ati vakfıarına li ecli 't-tescil mütevel llsi olan raft ' - i  
tevki'-i refi'u ' ş-şan-ı hakani İsma'il zide kadruhfı mah
zarıııda ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp bundan 
akdem Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Cebeci nam karye 
kurbında I skarateyn dimekle ma'rlıf mevzi 'de vaki' 
yedümde olan hüccet-i şer' iyye mantfıkınca kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde kendi malum ile 
müceddeden hafr-ı abar-ı müte'addide idüp on yedi 
aded baca ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat ile cem' u 
tahsil eylediğüm ma-i leziz-i carinün mikdan Hassa su 
nazırı ve bölükbaşılar vesair rab-ı abiler ma' rifetleriyle 
mahal linde vezn ü ayar olındukda on dokuz masura 
ma-i leziz nümayan olup dört masurası hakk-ı mecra 
ifraz olındukdan sonra baki kalan on beş masura ma-i 
leziz mülküın olduğını müş' ir  yedümde olan hüccet-i 
şer' i yy e mucebince yine mahall-i mezkurda vaki'  Atik 
kafır lskarabaşı'nda merhum ve mağffırun leh Sultan 
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Mehmed Han tabe seralıunun mahmiyye-i mezbfıreye 
cari suyı !ağını yolına izn-i mütevelll ile ilhak u idrac 
eyledükden sonra zikr olınan on beş masura ma-i le
zlzün iki masurasın mahmiyye-i İstanbul'da Kumka
pu'da İbrahim Paşa cami ' -i şerlfı kurbında müteveffa 
Osman Kethudanun menzi li altında vaki' kendi çeşme
sinde İcra ve üç masurasın dahi Aksaray kurbında 
Koğacı Dede mahallesinde vaki' menzilüme ve bostana 
muttasıl olup bundan akdem bina vü ihya eylediğüm 
çeşmenün asl-ı vakfı olan suyından ma'ada olmak üzre 
ifraz ve dört masurasın dahi yine Aksaray kurbında 
Çakır Ağa mahallesinde bina vü ihya eylediğüm 
mekteb-i şerif i le menzil iınün beyninde müceddeden 
bina eylediğüın çeşınede İcra ve bir masurasın  dahi yine 
menzilümün . bizasında vaki' ınekteb sebllinün asl-ı 
vakfı olan suyından ına'ada olmak üzre ifraz ve vakf-ı 
sahlh ile vakf eyledüm ve' l-hasıl balada beyan u şerh u 
ıyan olman on masura ma-i lezlz-i cari suyımı 
mülkümden ifraz ve ihrac idüp zikri mürür iden üç aded 
çeşıne ve bir sebllde cari olmak üzre hasbeten l i ' llahi 
te'ala vakf-ı sahlh ile vakf ü habs eyledüm ba'de' l-yevm 
salifti 'z-zikr on masura ma-i lezlz-i carlde alaka vü 
medhalüm kalmayup sair mütevelll-i evkaf ne vechi le 
tasarruf iderler ise mütevelll-i merküm dahi ol vechile 
tasarruf eylesün didükde gıbbe't-tasdlkı ' l-mu'teber ma 
hüve' l-vaki' bi 't-taleb ketb olındı diyü sene seb'a  ve 
selasln ve ınie ve elf Safer'i nün yiğirmi dördünci 
güninde kıdvetü'n-nüvvabi' l-müteşerri ' ln Eba Eyyfıb-i 
Ensarl kazasında naibü'ş-şer' olan mevlana Ahmed zlde 
i lınuhü tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle ınılee
bince işbu berat-ı - sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüın 
ve buyurdum ki mfıına ileyh Çavuşbaşı Ebubekir dame 
mecduhfi mülki olan on beş masura ma-i lezlz-i carlnün 
on masurasın mülkümden ifraz ve balada şerh u ıyan 
olman üç aded çeşme ve bir sebllde cari olmak üzre 
hasbeten l i ' l lahi te'ala vakf ve ta'yln itıneğle sair 
ınütevelll-i evkaf ne vechile tasarruf iderler ise vakf-ı 
ınezbfırun ınütevel llsi dahi ol ıninval üzre tasarruf idüp 
vakıf-ı ınılma i leyhün şart ve ta'yln eyledüği çeşmeler 
sebllde İcra itdürüp min ba'd efrad-ı aferldeden bir ferd 
dahi ü ta'arruz kılınaya şöyle bileler. 

[FI] 28 S sene [ 1 ] 1 3 7  [ 1 6  Kasım 1 724] 

1112011 Haslar Fındıklıdere �de Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Suyolcu Hasan 'ın katma suyunun Sadrazam 
İbrahim Paşa 'nın mektupçuluğu hizmetindeki İbra
him 'e satılarak evine bağlanmasına dair berat kaydı 

Nişan-ı hümayfin oldur ki :  
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Medine-i Hazret-i Ebii Eyyub-i Ensiiri aleyhi 'r-rah
metü' I-Biiri'de Diivud Ağa mahallesinde sakin Suyolcı 
Hasan bin Abdullah meclis-i şer'- i  hatir-i liizımü't-tev
kirde mahmiyye-i Kostantıniyye'de Çelebioğlı mahal
lesinde sakin olup hala düstur-ı ekrem müşir-i efham 
niziimü' l-iilem nazım-ı meniizımü' l-ümem Vezir-i 
a 'zamum İbrahim Paşa ediima'l liihu te'iilii icliilehunun 
mektfibcılığı h ıdmetinde olan riifı' -i tevki' -i refi'
u 'ş-şiin-ı hakani kıdvetü' l-emiicid ve' l-ekiirim İsmii'il 
bin All bin Abdullah z'ide mecduhu tarafından zikr-i iitl 
hususı tasdika vekil-i şer'isi olan İbrahim bin Yusuf 
mahzarında ikriir-ı tarnın ve takrir-i keliim idüp akd-i iiti 
sudurma değin yedümde mülküm olduğı sabit olup 
Havass-ı aliyye kazasına tabi '  Kömürci Belgradı nam 
karye kurbında Kavakl ı  dere dimekle ma'rfif mevzi'de 
yenbu' ve F ındıklidere'den Çiişnigir kemeri'yle Kiraslı 
havz kemeri bey'ninde viiki'  merhum ve mağffirun leh 
Sultan Süleyman Han aleyhi ' r-rahmetü ve' l-gufriin 
hazretlerinün Kırkçeşme suyı yol ına bii izn-i mütevelll 
i lhiik olınmış mülk bir masura suyını Hiissa su nazırı 
el-Hiicc Osman ve Suyolcı lar kethudası Halil ve Su
yolcı lar katibi Seyyid Mehmed ve Ayasofya bölükbaşısı 
usta Mehmed ve Sultan Biiyezid böiBkbaşısı ei-Hiicc 
Hasan ve Bağçe-i hiissa bölükbaşıs ı  usta Mustafa ve 
Süleymiiniyye bölükbaşıs ı  usta Hasan ve Odalar su
yolcıs ı  usta Süleyman ve şehziide bölükbaşısı usta 
İbrahim vesiiir riih-ı abiyan hazır oldukları halde lağm ü 
kanaviitma tebe' iyyet ile bi ' l-cümleti't-teviibi '  ve' l-le
viihık tarafeynden Icab ve kabuli  hiivi şürfıt-ı müf
sideden ari bey'-i  bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil-i 
mumii i leyh İsmii'il zide mecduhuya dört yüz elli guruşa 
bey' u temlik eylediğümde anlar dahi veeh-i muharrer 
üzre iştirii vü temel lük ve kabul eyledükden sonra 
semen-i siilifti'z-zikr dört yüz ell i  guruşa müvekkil-i 
muma i leyh ismii'il zide mecduhunun yedinden 
temamen ahz ü kabz idüp ba'de' l-yevm zikr olman bir 
masura ma-i leziz-i caride alaka ve medhiilüm kalmayup 
mecrii vü kanaviitma tebe' iyyet ile mumii i leyh İsmii'll 
zlde mecduhunun mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı 
olmışdur keyfe ma yeşii' ve yahtiir mutasarrıf olup 
di ledüği malıallden ifriiz ve muriid eyledüği mahallde 
icra itdür[ür] didükde mukarr-ı merkürnun veeh-i meş
ruh üzre cari ve sildır olan ikriirını el-mukırr le
hü' l-mezbur bi ' l-muviicehe kabul ü tasdik itmeğin ma 
vaka'a  bi 't-taleb ketb ol ındı diyü bin yüz otuz yedi 
Muharrem'inün beşinci güninde Ebii Eyyub-i Ensiiri'de 
naibüş-şer' olan mevlana Ahmed zlde ilmuhu tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince işbu beriit-ı 
sa'iidet-iiyiit ü behcet-gayiitı virdüm ve buyurdum ki 
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mfıma il ey h Mektfıbl İsma 'il b in All z'ide mecduhfınun 
mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olan bir masura ma-i 
leziz-i carlye mutasarrıf olup diledüği malıallden icra ve 
murad eyledüği mevzi 'de icra eyleye ol babda efrad- ı  
aferldeden hiç ahad mani'  olmaya şöyle bi leler. 

[Fi] 22 C sene [ 1 ] 1 3 7  [8-Mart 1 725] 

1112012 Haslar, Söğüddere 'de Ayasofya su yoluna 
mü/hak Mustafa bin Hüseyin bin Ahmed'in murisleri
nin mülk katma suyunun Mühürdar Abdi bin Mustafa 
bin Abdurrahman 'rn vekili Osman bin Şaban 'a 
satılmasına ve evine bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Bundan akdem kile nazırı olup mahmiyye-i İstanbul 
mahallatından Na' l l ımescid-i şerifı kurbında İmam Ali 
mahallesinde sakin iken vefat iden Mustafa bin Hüseyin 
bin Ahmed nam müteveffanun veraseti zevcesi46 men
kuhası Fatıma nam hatfın47  bint-i Abdurrahman nam 
hatfin i le zi rahm cihetinden kız karındaşı oğulları 
Ahmed ve Monla Hüseyin ve kız karındaşları Rabi 'a 
nam hatuna münhasıra ve tashlh-i mes'elesi kırk 
sehmden i 'tibar olınup siharn-ı mezkfıreden beş sehmi 
mezbfıre Fatıma'ya ve on dörder sehmi mezbfıran 
Ahmed ve Monla Hüseyin'den her birine ve yedi sehmi 
merküme Rabi'a'ya isabeti tahakkukından sonra kendü 
tarafından asi ve mezburetan Fatıma ve Rabi'a ve 
Monla Hüseyin taraflarından husus-ı ati ' l-beyanı ikrara 
vekaleti sabit olan mezbur Ahmed meclis-i şer'de hala 
düstfir-ı ekrem müşlr-i eflıam nizamü' l-alem nazım-ı 
menazımü' l-ümem Vezlr-i a'zam-ı sütfide-şiyem da
mad-ı muhteremüm İbrahim Paşa edama' llahu te'ala 
iclalehfı ve za'afe bi 't-te'yidi iktidarebu ve ikbalehunun 
mührdarlığı hıdroetinde o lan raft '-i tevki'-i refı'
u' ş-şan-ı hakani Abdi bin Mustafa bin Abdurrahman 
zide mecduhu tarafından vekil olan Osman bin Şa'ban 
mahzarında bi '  1-asale ve bi '  1-vekale ikrar ve takrir-i 
kelam idüp müvekkilfın-ı mezburfınun yedierinde olan 
hüccet-i şer' iyye mantfıkınca müteveffa-yı mezburdan 
müntakil Havass-ı refı'a kazası kuralarından Çavuş nam 
karye kurbında Güzelce kemer'e karlb Söğüdlidere 
diınekle ma' rfıf mevzi '-i hallde zikr-i ati suyın yenbfı' ı 
mahall-i mezkfırdan Tuna )ağını kurbında vaki' 
Ayasofya-i keblr suyı )ağını yolına ba izn-i mütevelli 
ilhak u idrac olınan beş masura su mülkimüz olmağla 
hala mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen nısf 

46 zevce-i 

47 "niim hiitfin" fazladır. 
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masura ma-i lezlzi ifraz ve bi ' l-fi' l  Su nazırı olan 
el-Hacc Osman zide mecduhO ve Suyolcılar kethudası 
Halil bin ei-Hacc İbrahim ve Ayasofya bölükbaşısı 
Mehmed ve Kemerler bölükbaşısı Ahmed ve Süleyma
niyye bölükbaşısı Hasan ve rah-ı abiyandan Feyzullah 
bin Abdul lah hazırOn oldukları halde zikr olman nısf 
masura suyı tarafeynden icab ve kabOii havl bey'-i bat-ı 
kat'i ile müvekkil-i mOma ileyh Abdi zide mecduhOya 
iki yüz guruşa bey' u temllk itmeleriyle ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira vü temellük ve kabul eyledükden 
sonra semen-i salift.i'z-zikr iki yüz guruşı siharn-ı 
mezbOr üzre müvekkil-i mOma i leyh yedinden her biri 
bi kadri ' l-hısas ahz ü kabz idüp ba'de' l-yevm zikr 
olman nısf masura ma-i lezlzden müvekkiiOn-ı mezbO
rOnun alaka vü medhalleri kalmayup mecra vü kana
vatma tebe' iyyet ile müvekkil-i mOma i leyhün mülk-i 
müşteriisı olmışdur di ledüği malıallden ifraz ve murad 
eyledüği malıallden İcra eylesün didükde gıbbe't-tas
dikı 'ş-şer'i vekil-i mezbOr Osman meclis-i mezbOrda 
müvekkil-i mOma ileyhün iştira eyledüği ma-i lezizi 
zikri mürür iden mahalle-i mezkfırede vaki' menziline 
cari olmak üzre ta'yin eyledi didükde ma vaka'a  
bi't-taleb ketb olındı diyü yüz otuz yedi Cuma
de' l-fılası'nun yiğirmi dokuzıncı güninden Eyyfıb-i 
Ensarl'de naibi.Fş-şer' olan mevlana Ahmed ilde ilmuhfı 
tarfından hüccet-i şer' iyye virilmekle mOma ileyh Abdi 
zlde mecduhOya tevclh ol ınup nişan-ı hümayfın 
virilmişdür. 

[Fi] evasıt-ı Receb sene [ 1 ]  I 3 7 [26 Mart-4 Nisan 1 725] 

1112111 Üsküdar, İstavroz, Yemişlibahçe 'de Çavuşba
şı Hacı Mustafa 'nın mülk suyunu Telhisçi Mehmed'e 
hibe etmesi ve dilediği yerde kullanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayOn oldur ki :  
Husus-ı lahıku' l-beyanı mahal linde ketb ü tahrlr içün 
bi ' l -iltimas kıbel-i şerl' at-i garradan me'zfınen irsal 
ol ınan Üsküdarl Şerif İbrahim bin es-Seyyid el-Hacc 
Mehmed hala Vezlr-i a'zam İbrahim Paşa'nun mah
miyye-i Kostantmiyye'de Üskübl mahallesinde vaki ' 
saray-ı alllerinde Çavuşbaşı ağalara mahsus olan odada 
zeyl-i veslkada muharrerü' 1-esaml müsl imin buzfırla
rında akd-i mecl is-i şer'-i mübln eyledükde hala 
Çavuşbaşı olan ei-Hacc Mustafa bin Evliya dame 
mecduhfı taraflarından husus-ı atlye ber veeh-i cal vekll 
olduğı vezir-i a'zam-ı müşarun ileyhün kapucı lar ket
hudası İsma'il bin Mustafa ve tezkire-i sani es-Seyyid 
Haşim bin Mehmed şehadetleriyle şer'an sabit olan 
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Çavuşbaşı klsedarı Mehmed bin Nası1h meclis-i 
ma'küd-ı mezkı1rda yine vezlr-i a'zam-ı müşarun 
i leyhün telhlscisi olan rafi'-i tevki'-i refi'u 'ş-şan-ı ha
kani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-makrı1n-ı 
cihan-banl kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim Mehmed zlde 
mecduhı1 mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i 
kelam idüp müvekkil-i ınılma ileyh Çavuşbaşı el-Hacc 
Mustafa hibe-i ati 'z-zikrün sudurma değin bir kıt'a 
mümza vü malıtum temessüklerinde tafsll ü beyan olm 
duğı üzre medine-i üsküdar'a tabi'  istavros nam 
karyede müteveffa Şehld All Paşa evkafı'ndan havza-i 
tasarruflarında olan Yemişii bağçe dimekle ma' ruf yalı 
ta'blr olınur menzillerinde kanavatma tebe' iyyet ile 
silk-i mülkinde münsel ik ma' lı1mu' l-mikdar ma-i lezlz-i 
cariden kanavat [ü] müsennat-ı memluke ile muhrez bir 
çuvalduz ma-i lezlzi ba'de ' l-ifraz h ibe-i sahlha-i 
şer' iyye ile muma i leyh Telhlsl Mehmed zlde mec
duhı1ya hibe vü temllk anlar dahi ber veeh-i muharrer 
ittihab ve temellük ve kabul ve kabz eyledi min ba'd 
zikr ol ınan bir çuvalduz ma-i lezlz-i carlde müvekkil-i 
muma ileyh el-Hacc Mustafa dame mecduhunun kat'a 
alaka vü medhali kalmayup muma ileyh Telhlsl 
Mehmed z'ı'de mecduhı1nun mülk-i mevhubı olmağla 
keyfe ma yeşa' ve yalıtar tasarruf eylesün didükde 
gıbbe't-tasdlk-i şer'! vaki' hali mevlana-yı mezkur 
mahallinde ketb ü tahrlr ve meclis-i şer' a gelüp inha vü 
takrlr itmeğin ma vaka'a bi't-taleb ketb olındı diyü sene 
semane ve selasln ve mie ve elf Safer'inün sekizinci 
güninden kıdvetü' l-ulemai' l-muhakkıkin Mahmud Paşa 
mahkemesinde naibü' ş-şer' olan mevlana Ahmed zlde 
ilmuhu tarafından h üceet-i şer' iyye viri lmekle muce
bince bu nişan-ı hümayun-ı sa'adet-makrunı virdüm ve 
buyurdum ki ba'de' l-yevm muma i leyh Telhlsl Mehmed 
zlde mecduhfı mülk-i mevhfıbı olan bir çuvalduz ma-i 
lezlz-i carlye mutasarrıf olup diledüği malıallden ifraz 
ve murad eyledüği mevzi 'de icra eyleye ol babda efrad-ı 
aferldeden hiç ahad mani'  u müzahim olmayup dahi ü 
ta'arruz kı lmaya şöyle bi leler. 

Fl evasıt-ı S sene [ I ]  ı 3 8 [ ı  9-28 Ekim 1 725] 

1112112 Has/ar, Miri mandıra yakınında Kırkçeşme 
suyoluna mü/hak Osman bin Receb 'in mülk katma 
suyunu süvari halifesinden Mehmed Halife'ye satması 
ve süvari halifelerinden olan başka bir Mehmed 
Halife 'nin yaptırdığı çeşmeye bağlanmasına dair be rat 
kaydı. 

Nişan oldur ki :  



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Mahmiyye-i İstanbul'da Şeyh Ebu' I-Vefa mahallesinde 
sakin Osman bin Receb meclis-i şer'-i hatir-i lazı
mü't-tevkirde mahmiyye-i mezburede Cerrah Paşa kur
bında el-Hacc Ahmed mahallesinde sakin mukabele-i 
süvari hulefiisından rafı'-i tevki'-i refi'u 'ş-şan-ı hakani 
kıdvetü erbiibi 't-tahrir Mehmed Halife ibn-i Musa zide 
kadruhu mahzarında bi ' t-tav ' ı ' s-siiff ikrar u i ' tiriif idüp 
Havass-ı refi'a kazasında vaki' miri mandıraya karib 
mahall-i ma' lurndan hafr alınan bir aded bi 'r-i mildan 
biisı l  ve kanavat ü müsennat i le muhrez olup mah
miyye-i mezburede Kırkçeşme kemerine zamm u i lhiik 
alınan bir masura ma-i carinün hala mahalle-i mez
burede vaki' olan menzil arsasında cari kanavatma 
te be' i yy et i le nı sf masurası yedinde olan h üceet-i müba
ya'a  mantukınca mülk-i müşteriisı olmağla salifti'z-zikr 
nısf masura ma-i cariyi b i ' l-cümleti't-tevabi '  ve' l-le
vahık tarafından icab ve kabilli hiivi şürut-ı müfsideden 
ari bey'-i  kat'i ile iki yüz guruşa mezbur Mehmed 
Halife zide kadruhuya bey' u temlik ol dahi iştira vü 
temellük idüp semeni olan meblağ-ı mezbfırı yedinden 
temamen alup kabz eyledüm ba'de' l-yevm kanavatma 
tebe' iyyet i le zikr alınan nısf masura ma-i cari mezbur 
Mehmed Halife zide k::druhfınun mülk-i müşteriisı olup 
keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf olsun didükde 
gıbbe't-tasdik mezbur Mehmed Halife zide kadruhu 
dahi mecl is-i şer'de mukabele-i süvari halifelerinden 
diğer Mehmed Halife'nün zikr alınan Şeyh Ebu' I-Vefa 
mahallesinde b ina vü ihya eyledüği çeşmenün vakfına 
ber veeh-i meşruta mütevellisi olan Mehmed bin 
Abdurrahman mahzarında bi  tav' ihi ikrar u i 'tiriif idüp 
kanavatma tebe' iyyet ile ber veeh-i muharrer mülk-i 
müşteriisı olan salifü'z-zikr n ısf masura ma-i ciiriyi 
hasbeten l i ' l lahi te 'ala vakf u habs idüp marrü'z-zikr 
çeşmenün suyına zamm u ilhiik alınmak üzre şart ve 
mütevel li-i mezbura fariğan ani ' ş-şevagil  teslim 
eyledükde ol dahi ber veeh-i muharrer bi't-tevliye 
tesellüm ve kabz eyledi didükde gıbbe't-tasdik emr-i 
vakf ternam ve .hal-i tescil encam bulmışiken vakıf-ı  
mezbur rücu' muradıyla mütevelli-i merküm ile niza'a 
şüru' itmeğle mecl is-i şer'de müterafı'an ve münifa
larınca(?) fasl u basma ragıban olduklarında tarafeynün 
kelamına nazır ve men'- i  hayrdan hazer alınmağın 
alimen bi ' l-hilafı' l -ciiri beyne' l-eimmeti' l-esliif vakf-ı 
mezburun sıhhatine ve şürut-ı mezkurun cevazına 
hükm-i sahilı-i şer'i ve kaza-i sarih-i mer'i olmağın ma 
hüve ' l-vaki' b i ' t-taleb ketb al ındı diyü sene s itte ve 
selasin ve mie ve elf Şa'banü' l-mu'azzamı'nun yiğirmi 
sekizinci güninden akza' l-kuzati' l-müslimin İstanbul 
kadisı mevlana İshak zidet fezailuhfı tarafından hüccet-i 
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şer' iyye viri lmekle mı1cebince işbu benit-ı sa'adet-ayat 
ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm 
zikri mürı1r itdüği üzre ınılma ileyh Mehmed Halife zide 
kadruhı1nun mülk-i müşteriisı olup hasbeten l i '  I lahi 
te'ala ve taleben li merzatihi vakf eyledüği n ısf masura 
ma-i teziz-i cari Şeyh Ebu' I-Vefa mahallesinde yine 
süvari halifelerinden diğer Mehmed Halife'nün bina vü 
ihya eyledüği çeşmede icra olınup ol babda efrad-ı 
aferideden hiç ahad mani'  olmayup dahi ü ta'arruz 
kılmaya şöyle bi leler 

Fi evahir-i S sene 1 1 3 8 [29 Ekim-7 Kasım 1 725]  

1112211 Defterdar burnunda defterdar Hacı İbrahim 
ibn-i Hasan 'ın suyunu Esiri Ahmed ibn-i Mehmed'e 
vermesine dair berat kaydı. 

N işiin-ı hümayı1n oldur ki : 
Hilal-i sutı1rda mastur olan hususun mahallinde ketb ü 
tahrir olmması içün canib-i şer' -i hatirden mevlana Esiri 
Ahmed ibn-i Mehmed zide ilmuhı1 irsal olınup ol dahi 
Darü' I-hi lafeti '  1-aliyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyye'de 
hala şıkk-ı evvel defterdan olan iftiharü' l-ümera ve' l-e
kabir el-Hacc İbrahim ibn-i Hasan dame ulüvvuhı1nun 
sarayına varup zeyl-i vesikada mastı1ru' l-esami müsli
min huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i hatir eyle �ükde 
defterdar-ı müşarun i leyh el-Hacc İbrahim meclis-i 
ma'küd-ı mezbı1rda cenab-ı hilafet-simat-ı saltanat-a
yatum tarafından akd-i ati ' l-beyanı şeref-i vekiiletüm i le 
müşerref olan fahrü' l-emasil ve' l-akran el-Hacc Ahmed 
bin ei-Hacc Mehemmed zide kadruhı1 mahzarında 
ikrar-ı sahih-i şer'i ve i 'tiraf-ı sarih-i mer'i idüp akd-i 
ati 'z-zikrün sudurma değin silk-i mülk-i sahihümde 
münselik emlakümden olup Defterdar burunı dimekle 
ma'rı1f tavsifden müstağni mahallde yalı ta'bir olınan 
menzilün derı1nında cari mülkiyyet-i kanavatma tabi'  
olan ma-i lezlzden yalnız dört masura suyı veeh-i şer'i 
üzre kanavatıyla cenab-ı hilafet-meabuma h ibe vü 
temllk ve tesilm eyledükde vekllüm ınılma i leyh dahi 
meclis-i hibede bi ' l-vekale ittihab ve kabul itmeğin 
ba'de' l-yevm salifli 'z-zikr dört masura su kanavatma 
tebe' iyyet ile mülk-i mevhı1bum olup defterdar-ı mü
şarun ileyhün zikr olman ma-i lezizde asla ve kat'a 
alaka vü medhali kalmaduğm mevlana-yı ınılma i leyh 
mahallinde ketb ü tahrir ba'dehı1 ma'an ba' s olınan 
ümena-i şer' i le meclis-i şer'a varup ala vukü' ihi inha 
vü takriri üzre işbu bin yüz otuz sekiz şehr-i Rama
zan'ınun yiğirmi ikinci güninden a' lemü' l-ulemai ' l-mü
tebahhirln efdalü' 1-fudalai' 1-müteverri 'in Rum il i kadi-
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askeri olan mevlı1na es-Seyyid Abdullah edama'I Hihu 
te 'ala fezailehfı tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mfıcebince işbu beriit-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayiitumla 
mülk-i mevhfıbum olan dört masura ma-i leziz irade-i 
aliyyem olan mahallde cari olup fima ba'd cereyanına 
efrad-ı aferideden bir ferd mani '  u dafi' olmayup dahi ü 
ta'arruz kılmaya şöyle bi leler alarnet-i şerife i 'timad 
kı l  alar. 

Fi evasıt-ı Z sene [ ı ]  ı 3 8  [ ı  0-( 1 7- ı 8) Ağustos ı 726] 

1112212 Üsküdar İstavroz köyünde Kıblelizade Meh
med'in mülk suyunun Telhisi Mehmed'e verilmesine 
dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Devlet-i aliyyede hala muhasebe-i evvel olan Kıbleliza
de Mehmed bin All Beğ zlde mecduhfınun kapu çuka
darı ve taraflarından husus-ı ati 'z-zikri ikrar ve vekil 
olduğı nehc-i şer'i ve tarik-ı mer'i üzre sabit olan Abdi 
ibn-i Mustafa meclis-i şer' - i  şerif-i enverde hala Vezir-i 
a'zam İbrahim Paşa edama'l lahu te'ala iclalehfınun 
telhisciliği hıdroetinde olan rafi' Mehmed zide mecduhfı 
tarafından husus-ı ati ' l-beyaiıı tasdika vekil-i şer'ileri 
Çukadar Ahmed bin Hüseyin mahzarında ikrar ve 
takrir-i kelam idüp müvekkilüm mfıma i leyh Kıblelizade 
Mehmed zide mecduhfınun hibe-i ati 'z-zikrün sudfırına 
değin kanavat ü müsennatına te be' iyyet ile silk-i 
mülklerinde münsel ik olup medine-i Üsküdar'a tabi'  
Istavros nam karye'de vaki '  ma' lfımu' l-hudfıd mülk 
bağları dahilinde cari olan ma-i lezizlerinden yine 
kanavat ü müsennat-ı memlfıke i le muhrez nısf masura 
ma-i leziz-i carilerini müvekkilüm mfıma i leyh Telhis[l] 
zlde48 Mehmed zide mecduhfıya hibe-i sahlha-i şer' iyye 
i le hibe vü temllk ve teslim anlar dahi meclis-i hibede 
ittihab ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eyledi 
fima ba'd zikri mürfır iden nısf masura ma-i lezlz-i 
carlde müvekkilüm mfıma i leyh Kıbıelizade Mehmed'ün 
kat'a alaka vü medhalleri kalmayup mfıma i leyh Telhisl 
Mehmed zide mecduhfınun mülk-i mevhfıbı o lmışdur 
d iledüği mahalle icra eyleyüp keyfe ma yeşa' mutasarrıf 
olsunlar didükde gıbbe't-tasdlkı'ş-şer'l ma vaka'a 
bi 't-taleb ketb ü tahrir olınup sene tis'a  ve selasin ve 
mie ve elf Zi' l-ka'de'sinün yiğirminci güninden Mah
mud Paşa nilibi mevlana Ahmed bin Mehmed zide 
ilmuhfı tarafıQdan hüccet-i şer' iyye virilmekle mfıcebin-

48 "zide" fazladır. 
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ce tevclh olınup nişan-ı hümayün yazılmışdur. 
[FI] 29 Za sene [ 1 ]  1 3 9  [ 1 8  Temmuz 1 727] 

1112213 Has/ar, Ayvad'a gelen ana suyoluna mü/hak 

/ Tersane emini Ali Paşa 'nın mülk katma suyunun oğlu 
. J . 

f;.bJ "�ı')(:) Kapıcıbaşı İbrahim 'e, ondan da varisierine intikal 
!'�I J))11,YJ �JJ61 • " 1!��· o.tj Jv� :J/ etmesi ve varisierden de Vezir Halil Paşa 'nın yeğeni 
)J rul' 1tn) : / t1jJiı • • •  :, /. • . :  • �' • 1 Ahmed bin Süleyman 'a satılmasına ve evine su bağ-• · . •  4pp!)1/", )rı .J/"" ' ı?}l(f ft  1 ' 

�1 · t�vJ;Jop-,/� r ; ' • • ), •• �, : .\( ' lanmasına dair berat kaydı. ��(J, P.wJ, �11�� . w� o��� d) (r{,f?eı»,·_ı� ·� -:�ıY��n 6)J , � Nişan-ı hüma.yün old ur ki :  lf}!Jdf"ıJji)� _()bl�J,ft16A(} · ,0�t · J Mahmiyye-i Istanbul'da sakin De�gah-ı mu'al lam kapu-�ıi,�J.;�) · ;,lJ���t 'wı · ·v.U :  · ;.ı� cıbaşısı iken vefat iden el-Hacc Ihrahim veled-i Vezlr bJ;)jJ&���f/)Jı.IJ)(Jrl · 1� � � • .  �e-») All Paşa'nun veraseti zevce-i menkilha-i metrfikesi Afife 
.�t.t'b · .�r,;J./ • • • �_..,j�:;.1 ·�1 :J"J16 �J) ibnetü' l-merhfim Mehmed Paşa'ya ve sulh! oğlı ei-Hacc 
��l-t?/ .• ,}tA!,(J �J�·(,.I�i(�L-4'&-'(i ).; Mehmed'e ve sulbiyye kızı Fatıma nam sağireye münha'!llı/J• //)� )?�,:J�ifJ�o :;}'fv!1'.�6v;iı� sıra olmağla tashlh-i mes'eleleri yiğirmi dört selımden �·B W:�l'/h'JJ!· :.N�U�6,..,.,J,;� · · . olup siharn-ı mezkfireden üç sehmi mezbure Afife'ye ve 

• 1 �V:�t.rlf1lJo:�y/�l.fA�4{-VJ,eJj �. . . on dört sehmi müma i leyh Mehemmed ve yedi sehmi 
6 .P(J'JV1J,;,j �)j 0 <i(.�IJ( sağireye �sabet-i taha�uk�ndan s�nra

.
�fima i l�yh Meh-

. t � (� ;.Z, �/ med' e asaleten ve sagire-ı mezburenun kı bel-ı şer'den 
./ 

. · 
mansube vasiyyesi ve validesi mezbure Afife tarafından 
zikr-i ati husfisı ikrara vekll olduğı zat-ı mezbüreyi 
ma'rifet-i şer' iyye ile arifan es-Seyyid İshak ibn-i 
es-Seyyid Mehmed ve Ahmed ibn-i el-Hacc Mustafa 
şehadetleriyle sabit ve sübüt-ı vekalete hükm-i şer'! 
lahık olan Mehmed ibn-i Ahmed vekaleten meclis-i 
şer'-i hatir-i Hizımü't-tevkirde sabıka Vezlr-i a'zamum 
olan Halil Paşa edama' l lahu te'ala iclalehünun yeğeni 
olan rafı ' Ahmed bin Süleyman zide mecduhü tarafın
dan husus-ı ati ' z-zikri tasdika vekll olduğı şahidan-ı 
mezbfiran şehadetleriyle sabit olan Abdi bin Mehmed 
mahzarında her biri asılleten ve vekaleten ikrar ve 
takrir-i kelam idüp mfirisimüz müteveffa-yı mezbür 
ei-Hacc İbrahim'ün babaları müteveffa All Paşa asrında 
Tersane-i amire emini iken Havass-ı refi'a kazasına 
tabi'  Ayvat nam karye dah i linde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi'- i  hallde hayatında kendü malıyla 
hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil 
eylediği ma-i cariyi mahall-i mezbfir kurbında Ayvat 
havzı dimekle ma'rfif mevzi 'a gelen ana yolına ba izn-i 
mütevelli i lhak ve kanun üzre hakk-ı mecrası ı ifraz 
olındukdan sonra baki kalan ma' lfimu' l-mikdar ı suya 
hayatında mutasarrıf ba'de vefatibi oğlı müteveffa-yı 
mezbür el-Hacc İbrahim'e intikal ve münhasıra olmağla 
mezbür el-Hacc İbrahim dahi i le ' I-vefat mutasarrıf ve 
ba'de' l-vefat tashlh-i mezkfir üzre bi ' l- irs i 'ş-şer'i müma 
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ileyh el-micc Mehmed ve sağire-i mezbı1reye ve zevce-i 
metrukesi mezbı1re Afife Hanım'a isabet ve intikal it
meğle el-haletü hazihl isabet iden ma' lı1mu' l-mikdar 
sudan iki masura ma-i lezlz-i carlyi ifraz ve !ağın ü 
kanavatmdan mikdar-ı mu'ayyen h issesiyle bi cümle
ti 't-tevabi '  ve' l-levahık ve kaffeti ' l-hukük ve' l-merafık 
tarafeynden Icab ve kabı1li havl ve şürı1t-ı müfsideden 
ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'l ile Hassa su nazırı olan 
el-Hacc Osman ve rah-ı abiler kethudası Hali'l bin 
el-Hacc İbrahim ve bölükbaşıları vesair rah-ı abiler 
ma'rifetleriyle ınılma i leyh Ahmed bin Süleyman zlde 
mecduhfiya bin guruşa asaleten ve vekaleten bey' u 
temlik ol dahi ber veeh-i muharrer iştira vü temellük ve 
kabul eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı mezbı1r 
b in guruşı her birimüz muma i leyh Ahmed zide mecdu
hu yedinden temamen ahz ü kabz eyledük ba'de' l-yevm 
marrü'z-zikr iki masura ma-i leziz-i carlde alakamuz 
kalmayup lağm ü kanavatmdan mikdar-ı mu'ayyen his
sesiyle zikr o lman iki masura ma-i leziz-i cari muma 
ileyhün mülk-i müşterası olup diledüği malıallden ifraz 
ve murad eyledüği mahmiyye-i İstanbul'da Nahlbend 
mahallesinde vaki' menziline icra olmsun diyü gıb
be't-tasdikı 'ş-şer'l ma hüve' l-vaki ' bi 't-taleb ketb alındı 
diyü sene tis'a  ve selasin ve mie ve elf Zi' l-ka'de'sinün 
yiğirmi beşinci güninde Eba Eyyub-i Ensari kazası naibi 
mevlana Mehmed zide i lmuhu tarafından hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mucebince tevcih idüp işbu berat-ı 
sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ba'de' l-yevm muma i leyh Ahmed bin Süleyman zlde 
mecduhu zikr olman iki masura ma-i leziz-i cariye keyfe 
ma yeşa' ve yahtar mutasarrıf olup diledüği malıallden 
ifraz ve murad eyledüği mahall-i mezburede menzilinde 
icra eyleyüp ol babda efrad-ı aferideden hiç ahad mani '  
olmayup dahi ü ta'arruz kılmaya şöyle bileler alarnet-i 
şerife i 'timad kıl  alar. 

Fi evail-i Z sene [ 1 ]  1 3 9  [20-(28-29) Temmuz 1 727] 

1112311 Üsküdar, Çengelköy 'de Va/ide Sultan vakfı 
suyoluna mülhak Tersane emini Eminzade Ahmed 
Mustafa'nın katma suyunun Kefce mahallesinde bina 
ettiği cami maslaklarına, çeşme, sebil ve Hasan Ağa 
mahallesinde olan çeşmeye ve diğer mahallerdeki 
çeşmelere su bağlanmasına dair berat kaydı. 

N işan-ı hümayfin oldur ki :  
Zikr-i ati hususı ketb ü tahrir içün sadır olan ferman-ı 
ali i le ta'yln alınan Üsküdar kadisı mevlana Abdülh�di 
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ve Hassa su nazırı e i-Hacc Osman ve Suyolcılar kethu
dası Halil ve Ayasofya suyolı  bölükbaşısı usta Mehem
med ve Sultan Bayezid bölükbaşısı ei-Hacc Hasan ve 
Bağçe-i hassa bölükbaşıs ı  Mustafa ve Üsküdar bölükba
şısı Mehmed ve Mahmud Paşa suyolcısı Hacı Mehmed 
ve Hace Paşa suyolcısı usta Ahmed ve Suyolcılar katibi 
Seyyid Mehmed ve ralı-ı abilerden usta Mehmed ve 
diğer Mehmed ve Yusuf ve All ve husus-ı mezbfıra ke
mal-i vuküf u ıttı la' ı  olan müslimin ile hala Tersane-i 
amire em1ni olan rafı ' -i tevki' -i sahibü' l-hayrat Eminza
de Ahmed dame mecduhfı medine-i Üsküdar'da Kefce 
mahallesinde müceddeden bina eyledüği cami'-i şerif 
masiakları ve seb11 ve çeşme ve Hasan Ağa mahallesin 
de vesair mahallerde inşa eyledüği çeşmelere cari suyını 
medine-i mezbfıreye tabi '  B ulgurlı karyesi bağlarınun 
alt tarafında Saçlısafi çayırı dimekle ma'rfıf çayırda 
vaki' merhfıme ve ınağffırun leha Validem Sultan tabet 
serahanun med1ne-i mezbfırede müceddeden bina eyle
dükleri cami'-i şerif vesair hayratlarına cari suyol ına 
zaınm u ilhak eyledüği mesleğün üzerine vanlup zeyl-i 
kitabda muharrerü ' l-esam] cema'at-i müslimin huzurla
rında akd-i mecl is-i şer' olındukda mfıma i leyh Emin
zade Ahmed meclis-i ma'küd-ı mezkfırda merhfıme mü
şarun il ey h ·  evkafına hala ınütevelll olan · Mustafa'nun 
hazinedan ve tarafından vekil-i şer'isi olan Mustafa bin 
ei-Hacc Hasan ve vakf-ı ınerküın katibi Mustafa hazır 
oldukları halde takrir-i kelaın idüp yedüınde olan işbu 
hüccet-i şer' iyye mantfıkınca Eski Çaınl ıca ardında 
Çengar karyesi hudfıdında Çakal dağı dimekle ına' rfıf 
dağ kurbında Keçiağlı Hüseyin Beşe ibn-i Mustafa'dan 
iştira ve kiınesnenün mülkine ittisalden ari tarladan üç 
mahallde nübfı' ve cereyan ve bir mikdan mevazi '- i  
adidede hafr olman abar-ı müte'addideden ve bir mik
dan dahi zikr olman Çakal dağı zeylinde müceddeden 
hafr itdürdiğüm on dört abardan lağın ile cem' u tahsil 
ve kanavat ü müsennat i le ifraz u icra eylediğüm ma-i 
lezizi nazır-ı vakf olan Daru's-sa 'ade ağasınun re'y-i 
alileri ·;e mektfıbları ve mütevel ll-i vakf- ı  mezbfırun 
iznini müş ' ir mümza vü mahrum yedümde olan senedat 
mfıcebince bundan akdem ma'rifet-i şer' le zikr olman 
mesleğe i lhak içün hakk-ı mecra ta'yin ve meslek-i 
mezbfırdan merhfıme müşarun ileyhanun kanavatma 
ilhak ve medine-i mezbı1reye dulılıiden sonra Menzil
hane kurbında vaki'  lağm ağzından ifraz ve zikr olman 
masiaklar ve sebil ve çeşmelere İcra olınmağla 
ba'de' l-mu 'ayene ma-i leziz-i ınezkfır ralı-ı abiler 
mu'tad-ı kadim üzre vezn ü ayar ve nef'an l i ' l-vakf 
hakk-ı mecra ta'yin ü tahsis olmması matlfıbumdur 
didükde balada tafsil ü beyan olınduğı minval üzre 
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olduğı ba'de' l-mu'ayene nazır-ı merküm el-Hacc Os
man ve balada mastılru ' l-esaml bölükbaşılar ve rah-ı 
abiler cümle muvacehesinde ınılma i leyh Eminzade Alı
med'ün minval-i muharrer üzre cem' u ibraz ü icra ve 
meslek-i mezbılrda merhılme müşarun ileyhanun suyo
l ına zamm u i lhak eyledüği ma-i lezlz-i mezkılrı rah-ı 
abileri beyninde ma' rı1f ve tarz-ı me' lfif üzre vezn ü 
ayar eyledüklerinde tammu' l-vezn ve kamilü ' l-ayar yedi 
masura ve bir çuvaldılz ma-i lezlz mevcıld olduğı nazır-ı 
merküm ve bölükbaşılar ve ralı-ı abiler ale ' I-ittifak bi 
tariki' ş-şehade hıber virüp ınılma i leyh Eminzade Alı
med'ün ber veeh-i muharrer cem' u tahsil ve ibraz ü icra 
eyledüği ma-i leziz yedi masura ve bir çuvaldılz olduğı 
sair erbab-ı hasiret müşahedesiyle lede' ş-şer ' i ' l-enver 
zahir ve mukarrer oldukdan sonra mu'tad-ı kadim üzre 
ralı-ı abiler ma-i mezkılrdan bir masura üç çuvaldılz su 
merhılme müşarun i leyha vakfına hakk-ı mecra ta'yin ü 
tahsis ve baki beş buçuk masura su ınılma i leyh Emin
zade Ahmed dame mecduhılnun masiaklarına ve sebll 
ve çeşme ve Hasan Ağa mahallesinde olan çeşme vesair 
mahallerde olan çeşmelerine İcra içün ifrazı müte'ayyin 
olmağın ma hüve' l-vaki ' ketb olınup sene erba'in ve 
mie ve elf Rebi'u' l -evvel'inün on beşinci güninden 
mevlana-yı ınılma i leyh ile a' lemü' l-ulemai ' l-mütebah
hirin Harerneyn-İ şerlfeyn müfettişi mevlana Mehmed 
Salih zide fazluhıl taraflarından h üceet-i şer' i yy e ve 
a' lemü' l-ulemai ' l-mütebahhirin bi ' l-fı ' l  şeyhülislam 
olan mevlana Abdullah edama' l lahu te 'ala fezai lehG da
hi imza itmeleriyle mılcebince işbu berat-ı sa'adet-ayat 
ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm 
ınılma i leyh Eminzade Ahmed dame mecduhıl sali
fıi'z-zikr beş buçuk masura ma-i lezlzi medine-i mezbıl
rede Kefce mahallesinde bina eyledüği cami'-i şerif 
masiakları ve çeşme ve sebil ve Hasan Ağa mahal
lesinde olan çeşme vesair mahallde olan çeşmelerinde 
icra itdürüp min ba'd efrad-ı aferldeden bir ferd mani'  
olmayup dahi ü ta'arruz kılmaya diyü yazılmışdur. 

[Fi] 8 R sene [ 1 ]  1 40 [23 Kasım 1 727] 

1112411 Has/ar, Tern/iye 'de Çiftehavuz suyoluna mül
hak İbrahim Bey 'in kızlarının mülk sularından kız
kardeşleri Ayşe kendi hissesinin bir mikdarını satması 
ve bir mikdarını kardeşi İshak Bey 'e vermesine ve 
Mustafa bin Hasan 'a, Abdullatif Efendi'ye, Mehmed 
bin Hüseyin 'e satılmasına dair berat kaydı. 

Asrında kaimmakam-ı sadr-ı ali olan müteveffa İbrahim 
Paşa'nun kerimeleri müteveffıye Hadice Hanım'un sadri 
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oğlı olup bundan akdem intikal-i dar-ı beka iden İbra
him Beğ'ün sulbiyye kebire kızları Hadice Hanım ve 
Fatıma Hanım ve Emetul lah Hanım'un zikr-i ati ma-i 
lezlz-i cariden hisse-i ma' lı1melerin semen-i m isliyle 
bey'a ve kabz-ı semene ve ba'de kabzı ' s-semen bi 
kadri ' l-hısas isale ve kabz-ı !sal[  e] mütevakkıf oldukları 
umı1run küllisine vekll olduğı zatları bi ' l-ma'rife
ti ' ş-şer' iyye arifan olan Sa'id bin Mustafa ve Mustafa 
bin Abdulkadir nam kirnesneler şehadetleriyle şer'an 
sabit olan fahrü' l-akran Süleyman bin Abdul lah mecl is-i 
şer'-i şerif-i enverde Darü ' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantı
niyyetü' l-mahmiyyede Davı1d Paşa iskelesi kurbında 
Kassab İ lyas mahallesi sakinlerinden olup zümre-i si lah 
darandan hallfe-i sani olan rafi' Mehmed bin Hüseyin 
zlde kadruhı1 mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrir-i 
kelam idüp müteveffa-yı mezbı1r İbrahim Paşa işbu keşf 
hücceti natıka olduğı üzre Havass-ı aliyye kazasında 
Orta Belgrad kurbında Ternaye dimekle ma'rı1f kimes
nenün mülkine ittisalden ari dere içinde kendü malla
rıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' ve mahall-i mezkı1ra karib Çiftehavz'a 
bi izn i ' l-mütevel li i lhak eyledüği ma' lı1mu' l-mikdar 
sudan müfrez ma-i lezizden müvekkilelerüm mezbı1-
ratun kız karındaşları Ayişe Hanım ketldü hissessini 
ahara bey'· u temlik ve yedierinde baki kalan üç buçuk 
masura sudan b ir masurası lağm ü kanavatdan mu'ay
yen hissesiyle er karındaşları İshak Beğ'ün hissesi içün 
ta'yin ü ifraz olındukdan sonra baki iki buçuk masura 
sudan ve üç çuvaldı1z ve bir hi lal ma-i cari lağm ü 
kanavatdan mu'ayyen h isseleriyle müvekkilelerüm mez
bı1ratdan her birinün h isseleri olmağın müvekkilelerüm 
mezbı1rat salifti 'z-zikr mecmı1' iki buçuk masura su
larından yarım masurasını Mustafa bin Hasan'a ba 
hüccet-i şer' iyye bey' ü temlik ve yarım masura suyı 
dahi müteveffiye Hadice Hatı1n'un mahmiyye-i mezbfi
rede Hace Paşa mahallesinde vaki' çeşmeye icra olmak 
içün sülüsi vasisi Abdüllatif Efendi'ye ba hüccet-i 
şer' iyye bey' u te mlik ve yarım masurasını dahi müte
veffa ei-Hacc Mustafa Efendi'nün mahmiyye-i mezbfi
rede Hami d Efendi medresesi divannda vaki ' çeşmede 
cari olmak üzre sülüs-i vasiyyetleri olan Abdullah 
Efendi'ye ba hüccet-i şer' iyye bey' u temlik o lınup hala 
müvekilelerüm mezbfiratun bir masura suları baki kal
mışdur el-haletü hazihi baki kalan bir masura su yı I ağın 
ü kanavatma tebe' iyyet ile tarafeynden icab ve kabı1l i  
havi bey'-i bat-ı sahih-i şer' ! i l e  atebe-i aliyyede Su  
nazırı el-Hacc Osman ve  katib-i rah-ı ab el-Hacc Abbas 
ve kethudaları Halil ve serbölükleri vesair rah-ı abiler 
ma'rifetleriyle mfima i leyh Mehmed Efendi'ye beş yüz 
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guruşa b i ' l-vekale bey' u temlik anlar dahi mahalle-i 
mezbfırede hanelerinde İcra içün ber veeh-i muharrer 
iştira vü temellük ve kabul eyledükden sonra semeni 
olan meblağ-ı merküm beş yüz guruşı vekaletüm hasebi 
i le ınılma i leyh Mehmed Efendi yedinden temamen ahz 
ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm marrü'z-zikr bir masura 
ma-i lezlz )ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile ınılma i ley
hün mülk-i müşteraları olmışdur di ledüği malıallden 
ifraz ve muradı olduğı mahalle İcra eylesün didükde 
gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma hüve' l-vaki' bi 't-taleb ketb o
l ındı diyü sene ihda ve erba'in ve mie ve elf Zi ' l-ka'de'
sinün yiğirmi dokuzuncı güninde taraf-ı şer'den hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mfıcebince nişan-ı hümayfın yazıl
mışdur. 
Fi evabir-i Zi ' l-hicce sene [ 1 ] 1 4 1 [ 1 8-(26-27) Tem
muzl 729] 

1112511 Has/ar, Evaspa köyünde Sultan Süleyman 
Han suyoluna mü/hak Mustafa bin Hacı Mehmed'in 
katma suyunun Mustafa bin Hüseyin 'e satılmasına ve 
dilediği yerde ve inşa ettirdiği handa kullanmasına 
dair berat kaydı. 

Çfın netayic-i kazaya ve alıkarn ve suver-i sukfık-ı lazı
mü' 1-ihkam menaşir-i meymenet-neşlr-i seliitin-i i zam 
ile rüsfıh u istihkam bulmak ka' ide-i hasene-i kadlme ve 
dlr[l]ne-i müstahsene-i müstedlme olmağın binaen ala 
zalik malıruse-i Galata muziifatından kasaba-i Tophane 
kurbında Cihangir'de sakin es-Seyyid Ahmed bin Ab
durrahman mecl is-i şer' -i şerif-i enverde d üstür-ı ekrem 
müşlr-i efham nizamü'l-alem nazım-ı menazımü' l-ü
mem Vezir-i a'zam-ı sütüde-şiyem ve damad-ı muhte
rem İbrahim Paşa edama'l lahu te 'ala iclalehfınun 
hazinedarl ığı hı dm etinde olan işbu rafı' -i tevki' -i refı'
u 'ş-şan-ı hakani ve nakil-i yarl ığ-ı beliğ-ı rnekre
ınet-unvan-ı tacdarl kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim Mus
tafa ibn-i el-Hacc Mehmed zlde mecduhu tarafından 
husus-ı ati'z-zikri tasdlka vekll oldığı ( . . .  ) Ahmed bin 
Murtaza şehadetleriyle şer'an sabit olan Mustafa ibn-i 
Hüseyin mahzarında ikriir ve takrlr-i kelam idüp işbu 
yedinde olan hüccet-i şer' iyye natıka oldığı üzre 
Havass-ı refı' a'da Evaspa nam karye kurbın da bağlar 
ortasında bir tarafı Fethiyye deresi ve bir tarafı Cimri 
deresi beynlerinde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '-i hallde bundan akdem kendü malıyla hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanaviit ile cem' ve mahall-i 
mezkurda merhum ve mağffırun leh Sultan Süleyman 
Han tabe seralıunun mahmiyye-i İstanbul'a cari suyı 
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yolma bi ' l-izni ' l-mütevel ll i lhak u idrac ve hakk-ı mec
rası ifrazmdan sonra baki kalan bir masura ma-i cariyi 
muradum a ldığı mahallde İ cra itmek üzre olmış idüm 
el-haletü hazihl hüccet-i mezkfirede zikr olman bir 
masura suyımı lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le ta
rafeynden Icab ve kabfıli havl ve şürfıt-ı müfsideden ari 
bey'-i bat-ı sahlh-i şer'l ile Hassa su nazırı olan el-Hacc 
Osman z'lde mecduhfı ve kethuda-yı rah-ı ab Halil ve 
zeyl-i kitabda muharrerü' l-esaml serbölükleri ve rah-ı 
abiler ma'rifetiyle beş yüz guruşa müvekkil-i müşarun 
ileyh Mustafa zlde mecduhfıya bey' u temllk eyledi
ğümde anlar dahi marrü'z-zikr suyı vakf-ı müşarun 
i leyhün suyı ile mahmiyye-i mezbfırda49 dahil  oldukda 
diledükleri mahallden ifraz ve mahmiyye-i mezbfırda 
Tavukbazarı kurbmda Sofcılar hanına karlb bina 
eyledükleri handa ve muradları olduğı mahalle İcra içün 
ber veeh-i muharrer iştira vü temllk50 ve kabul eyle
düklerinden sonra semeni olan meblağ-ı mezbfır beş yüz 
guruşı müvekkil-i müşarun ileyh Mustafa zlde mecduhfı 
yedierinden temamen ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm 
sabıku 'z-zikr bir masura ma-i lezlz lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet ile müvekkil-i müşarun ileyhün mülk-i müş-

49 mezbilra 

5" temellük 
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1112512 Evaspa 'da Sultan Süleyman Han suyoluna 
mü/hak Seyyid Ahmed'in katma suyuna ve bu su
yolundan dilediği yere su bağlanmasına dair berat 
kaydı 

ÇOn netayic"i kazaya ve ahkam ve suver-i sukuk-ı 
lazımü' 1-ihkam menaşir-i meymenet-neşir-i selat'in-i 
izam ile rüsuh ve istihkam bulmak ka' ide-i hasene-i 
kadlme ve dlr[l]ne-i müstahsene-i müstedime olmağın 
binaen ala zalik Darü ' l-hilafeti ' l-al iyye Kostantıniy
yetü' l-mahmiyye'de (boş) mahal lesi sakinlerinden işbu 
rafı'-i tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani kıdvetü' l-emasil 
ve' l-akran es-Seyyid Ahmed bin Hamza bin Abdur
rahman zide kadruhı1 tarafından zikr-i atı hususa 
sabitü ' l-vekale vekili olan Suyolcılar kethudası Halll 
bin el-Hacc İbrahim zide kadruhı1 meclis-i şer'-i şerif-i 
enverde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve bast-ı meram idüp 
merhum Sultan Süleyman Han tabe serabunun cami '-i 
şerif vesair mahallerde cari suyına karib Havass-ı refi'a 
kazasında Evaspa nam karye kurbında bağlar ortasında 
vaki' bir tarafdan Fethiyye deresi ve bir tarafdan Cimri · 
[deresi] beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi '-i hallde bundan akdem müvekkilüm mezbur 
es-Seyyid Ahmed zide kadruhı1 kendi malıyla hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil eyledüği bir 
masura ma-i carli mahall-i mezburda vakf-ı müşarun 
i leyhün suyı yol ına bi izn-i mütevelli i lhak ve mu'tad-ı 
kadim üzre hakk-ı mecrası ta'yln ve alıkonıldukdan 
sonra baki kalan ma-i carii di ledüği mahallden ifraz ve 
murad eylediği mahalle icra itmek üzre vakf-ı müşarun 
i leyh mütevel lisi olan ei-Hacc Osman zlde mecduhü izn 
virüp hatt u hatmini havl temessük dahi virmeğin 
ba'de'n-nazar li ec l i ' l-istihkam hüccet-i mu'tebere tah
rlr ve i ' ta olmması müvekkilüm mezburun matlubıdur 
didükde vekil-i mezburun yedinde olan temessük-i 
mezkuresine nazar olındukda kaziyye balada bast ol ınan 
vech üzre bulınınağın işbu vakf li ecl i ' l-istihkam ketb 
ve yed-i talibe virildi diyü sene isneyn ve erba'in ve mie 
ve elf Şevval'inün on ikinci güninde Haslar kazası naibi 
mevlana Hüseyin zlde i lmuhı1 tarafından hüccet-i 
şer' iyye virilmekle m ıleebince tevcih id üp bu berat-ı 
sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ba'de' l-yevm ınılma ileyh es-Seyyid Ahmed bin Hamza 
zikr olınan ma-i carlyi di ledüği mahallden ifraz ve 
mudid eylediği mahallde icra ve keyfe ma yeşa' ve 
yahtar mutasarrıf olup ol babda efrad-ı aferideden ahad 
mani '  u dafi' u müzahim olmayup dahi ü ta'arruz 
kı lmaya şöyle bileler alarnet-i şerife i ' timad kılalar. 
Tahrlren fi evail-i Zi' l-ka'de sene [ 1 ]  1 42 [I 8-27 Mayıs 
ı 730] 
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1112611 Has/ar, Küçükköy 'de Sultan Süleyman Han 
suyoluna müllıak Hacı Beşir Ağa 'nın katma suyunun 
ölçülmesine dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki : 
Husfıs-ı at'ı''z-zikrün mahallinde keşf ü tahrlri babında 
sadır olan ferman-ı alişana imtisalen savb-ı şer'den 
ta'y'ı'n olman mevlana Kadizade Mehmed zlde fazluhı1 
Su nazırı el-Hacc Osman z'ı'de mecduhfı ve Suyolcı lar 
kethudası Halil ve bölükbaşıları vesair rah-ı abiler i le 
Havass-ı al iyye kazasına tab i '  suyolı karyelerinden 
Küçükköy karyesi bağatından Kosta ve Şağil(?) nam 
zirnınller bağlarında vaki ' zikr-i ati su lağmlarınun 
üzerine vanlup zeyl-i kitabda muharrerü' 1-esaml .hu
zfırlarında akd-i meclis-i nebevl eyledükde hala 
Daru 's-sa'ade ağası olan rati ' el-Hacc Beşir Ağa dame 
ulüvvuhfı tarafından zikr-i ati husfısa vekil-i şer'lsi Sal ih 
zlde mecduhfı mecl is-i ma'küd-ı mezkfırda bi ' l-vekale 
takrlr-i kelam idüp müvekkil-i müşarun i leyh el-Hacc 
Beşir Ağa dame ulüvvuhfı di ledüği mahallden ifraz ve 
muradı oldığı mahallde icra içün kendö malı i le 
marrü'z-zikr Kosta bağında iki baca ve Şağil(?) bağında 
bir baca ki müceddeden üç aded baca hafr itdürüp 
tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdüği 
ma-i carlnün mikdan ma' lfım olmak iç ün suyolcılar 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lfıf 
üzre vezn ü ayar ve tahmin ve kıbel-i şer'den hüccet-i 
şer' iyye tahrlr ve i 'ta olmmak matlfıbumdur didükde 
fı' 1-hakika nazır-ı rrifıma il ey h ve suyolcılar kethudası 
ve serbölükler vesair n'ih-ı abiler müvekkil-i müşarun 
ileyhün mahall-i mezkfırda üç bacadan cem' u tahsil 
itdürdüği suyı beynlerinde ala vech i' l-mu'tad vezn ü 
ayar ve tahmin eyledüklerinde tarnın ü kamil  ve revan 
üç çuvaldfız suyı olduğı zahir oldukdan sonra sali
fu'z-zikr suyı mevzi '-i mezkfırda müvekkil-i müşarun 
ileyh ba hüccet-i şer' iyye malik oldığı suyı lağmına 
ilhak ve andan merhfım Sultan Süleyman Han'un asi 
suyı mesleğine ba izn-i mütevelll ilhak u idrac ve kanfın 
üzre yarım çuvaldfızı hakk-ı mecra virilüp baki iki 
buçuk çuvaldfız suyı kalduğın her biri mu'ayene vü 
müşahede ve bi' I-ittifak ihbarları mevlana-yı mezbfır 
mahal linde ketb ü tahrir ba'dehı1 ma'an irsal olman 
Çfıkadar Mehmed ve Muhzır Abdullah ile mecl is-i şer'a 
gelüp ala vukü' ihi inha vü takrir itmeğİn sene erba'ln ve 
mie ve elf Zi' l-hicce'sinün gurresi tarihiyle Haslar ka
dlsı Ş inasizade mevlana Ahmed zldet fezai luhı1 tarafın
dan hüccet-i şer' iyye olınmağla mfıcebince nişan yazıl
mışdur. 

Fl evahir-i Za sene [ I ]  I 43 [28 Mayıs-6 Haziran 1 73 1 ]  
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1112612 Has/ar, Sırık/ıçayırt 'nda vefat eden Süleyman 
Ağa'nın suyunun vefat eden Abdullah bin Halil bin 
Abdurrahman Bey 'in olması ve ondan · sonra Hacı 
Beşir Ağa ya satmasına ve dilediği yerde kullanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Mahruse-i Kostantıniyye sakinlerinden olup Medine-i 
münevvere kadlsı iken bundan akdem deyni terekesin
den ezyed oldığı halde vefat iden Abdul lah ibn-i Halil 
bin Abdurrahman Beğ vereselerin terekesinden kasr-ı 
yed itmeleriyle müteveffa-yı mezburun tereke-i kası
rasın ahz ü kabzına ve düyun-ı misl iyyesini edaya min 
kıbel-i şer' vasl ve kassam nasb olman Mehmed Efendi 
ibn�i İbrahim Efendi meclis-i şer'-i şerif-i Ahmedl'de 
Daru 's-sa'adet'üm ağası olan rafı ' ei-Hıl'cc Beşir Ağa 
dame ulüvvuhu tarafından zikr-i ati hususı tasdika 
vekil-i müsecceli olan Salih zlde mecduhfı mahzarında 
bi ' l-vesaye ikrar ve takrir-i kelam idüp keşf hücceti 
natıka olduğı üzre Havass-ı al iyye kazasına tabi' 
Küçükköy kurbında Sırıkl ıçayırı nam mevzi'de müte
veffa Süleyman Ağa hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat 
i le cem' eyledüği suya müteveffa-yı mezbfır ba hüccet-i 
şer' iyye malik oldığı tahakkukından sonra ber veeh-i 
muharrer suyı hakk-ı mecrasıyla bir buçuk masura 
i 'tibarıyla lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile bi cümle
ti't-tevabi '  ve' l-levahık tarafeynden icab ve kabuli havl 
şürfıt-ı mü fs ideden ari bey' -i bat-ı sahih-i şer'i ile Hassa 
su nazırı ei-Hacc Osman zide mecduhı1 ve rah-ı abiler 
katibi es-Seyyid Mehmed ve kethuda-yı rah-ı abi Halil 
ve serbölükler vesair rah-ı abiler ma'rifetleriyle sekiz 
yüz guruşa bi ' l-vesaye müşarun ileyh el-Hacc Beşir Ağa 
dame ulüvvuhuya bey' u temllk ve ol dahi ber veeh-i 
iştira vü temel lük ve kabul eyledükden sonra semeni 
salifti 'z-zikr sekiz yüz guruşı müşarun ileyh yedinden 
vesayetüm hasebiyle bi't-temam ahz ü kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm marrü'z-zikr ma-i cari müşarun ileyhün 
mülk-i müşterası olup di ledüği mahallden ifraz ve 
murad eyledüği mahallde İcra eyleye didükde sene 
erba'ln ve mie ve elf şehr-i Rabl'u' l-ahiri'nün yiğirmi 
dokuzıncı güninden Haslar kadisı mevlana es-Seyyid 
Mehmed Emin zidet fezai luhfı tarafından hüccet-i 
şer' i yy e virilmekle ınfıcebince ni şan tahrir ve işbu 
mahalle kayd olındı .  

Fi evahir-i Za sene [ 1 ] 1 43 [28 Mayıs-6 Haziran 1 73 1 ]  
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1112613 1112613 Has/ar, Kumluk deresinde Mehmed bin Ab-
,;;; dullah 'ın suyunu Cebecibaşı Abdullah bin Abdurrah-.. ��Atl�,..�ıj.ı� �lv!Jı.rJ�·ı�:,...��)f.:.. . . . �'t[/ man 'a satmasına dair berat kaydı. �}'�t.;LJ,.(�. 

'IJ�v{ ı·, ·� • .< 
y �v.J\.../-·j �- pıı 

��&-�IAı:.iJ;.ıı-ıP.. · ·�� ı-t� �-�:;·j)z:je)):ı,�· �r.s�;l-4tıfl �1ii.·�:�J-t'.i��-�� f.:fP�Jjjl . .-�11-}/'ıt.1"'.'" "�ı'�J�ı,J;ul.;,� N i şan-ı hümaylın: -tfJ'K-'Jh'(_J.j4'o, li !ıJ �ui�;.lji..Jr.r,:: "'�mt .�:<·� lli!Jr' >'J1,0.u)./� � . . . � l'J:�f�f®i!hıJd!��;..:'!p� <�li���:ı:l'a���"'��;gW��j.0"'ti"�i$, Malıruse-ı Kostantınıyye'de Kumkapu kurbında Nışancı 
�' •tfoy �t. �,;.,;�t.l;JitS.J':�.:II/.Af# '!.", ,, . ,.w"'��"ıtJ p A �k h 11 · �k·  ı · d f � � �::. f(� !f.' �J�qt. ... �-J�e;{��f1.����ı.:ıt1tcl'.-ı).ı..-: 1 aşa-yı

� 
�ı �a a es ı s�. ın erın en musa�rı. -ı s�n� \�9.1ıJ �'JlaJot.8ı;�j;tf t�'JC�.ı.;;��jJ:�· Abdullah ıbn-ı Muharrem'un tarafından vekıl-ı şer' ıs ı  ' � · · · .'��tio>h,., ...... ,u,:..�1: Suyolcılar katibi Abbas bin Mehmed meclis-i şer'de 

\. 

hala Cebecibaşı Abdul lah bin Abdurrahman dame 
mecduhlı tarafından zikr-i ati [hususı] tasdlka vekll 
aldığı Salih bin Hasan ve Hüseyin bin İbrahim şeha
detleriyle sabit olan kol lukcı Mehmed bin Abdullah 
mahzarında bi' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp 
Havass-ı refi'a kazasında Küçükköy karyesine karlb 
Kumluk deresi nam mahallde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi'de abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le müctemi' ma-i lezlzden 
müfrez müvekki l-i mlıma ileyhün ba hüccet-i şer' iyye 
şiraen mülki olan lağm ü kanavatdan mu'ayyen hisse
siyle buçuk masura ma-i lezlz-i carlyi bundan akdem 
kendü menzilinde cari olmak üzre ta'yin itmiş idi 
el-haletü hazihi müvekkilüm muma ileyh menzilinde 
cari malik olduğı buçuk masura suyı lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet ile bi cümleti't-tevabi '  ve' l- levahık tarafeyn
den Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey'-i 
bat-ı sahilı-i şer'! ile Hassa su nazırı el-Hacc Osman 
zlde mecduhlı ve kethuda-yı rah-ı ab ve serbölükler 
ma'rifetleriyle cebecibaşı-i mı1ma ileyhe iki yüz el l i  
guruşa bey' u temlik ve ol dahi mahmiyye-i mezburede 
Nahlbend mahallesinde vaki ' hanesinde icra içün iştira 
vü temel lük ve kabul eyledükden sonra semeni olan 
meblağ-ı mezblırı müvekkilüm ve mlıma ileyh Abdul lah 
Efendi müvekkil-i mlıma i leyh yedinden bi 't-temam 
ahz ü kabz eyleyüp ba'de' l-yevm buçuk masura suda 
müvekkil-i muma ileyhün alakası kalmayup cebecibaşı-i 
muma ileyhün mülk-i müştera ve hakk-ı sırfı almışdur 
diyü sene selase ve erba'ln ve mie ve elf Zi' l-hic
ce'sinün on sekizinci güninde Haslar kadlsı mevlana 
Ali Rıfki zldet fezailuhu tarafından hüccet-i şer' iyye 
viri lmekle mucebince nişan tahrir ve işbu mahalle dahi 
kayd alındı . 
[Fi] evahir-i Z sene [ 1 ]  1 43 [27 Haziran-5-6 Tem
muz l 73 1 ]  
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1112614 Taş/ağımı 'nda Sultan Süleyman Han suyo
luna mü/hak Hacı Mehmed bin Osman 'ın katma 
suyuna ve bu suyun Veznedarbaşı Ahmed bin Hacı 
Mehmed bin Abdullah 'a satılmasına ve dilediği yere 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişiin-ı hümiiyün oldur ki : 
Savb-ı şer'-i enverden bi ' l-iltimiis irsiil olman mevlana 
Mehmed zide i lmuhü mahmiyye-i İstanbul h ısnı eb
viibından Eğrikapu haricinde viiki ' su maksemine varup 
bi ' l-fı ' l  Hiissa su nazırı olan el-Hiicc Osman z'lde 
kadruhü ve zeyl-i kitiibda mektübu' l-esiimi müslimin 
huzurlarında akd-i mecl is-i şer'-i şerif eyledükde medi
ne-i Hazret-i Ebii Eyyub-i Ensiiri radiye anhü' l-Biiri'de 
viiki ' Çavuş Kasım mahallesi sakinlerinden el-Hiicc 
Mehmed bin Osman meclis-i ma'küd-ı mezkurda 
mahmiyye-i İstanbul'da Cezeri Kasım Paşa mahallesi 
sükkiinından riifı' hala veznedarbaşı olan Ahmed bin 
el-Hiicc Mehmed bin Abdul lah zide kadruhü tarafından 
husus-ı iiti ' z-zikri tasdika vekil olduğı Ali bin Mustafa 
ve Yusuf bin Abdullah nam kirnesneler şehiidetleriyle 
şer' an sabit olan Mehmed bin İbrahim huzurında ikriir 
ve takrir-i keliim idüp işbu yedümde olan keşf hücceti 
niltık olduğı üzre Havass-ı Kostantıniyye kazasında 
Suyolı karyesinde Cebeci karyesi kurbında Taşlağm'a 
karib mahallde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi'-i halide miilumla beş baca hafr ve tahte ' l-arzdan 
lağmlar ü kanaviit i le cem' u tahsil ve ol mevzi'de 
Bayram Paşa merhümun suyı hacasma andan merhum 
ve mağfürun leh Sultan Süleyman Han tiibe seriihu 
hazretlerinün suyı yol ına bii izni ' l-mütevelli ilhiik ve 
hakk-ı mecriisı ifriiz olman ma-i cariden yedümde 
mülküm olan bir masura ve bir çuvaldüz ve bir hilal 
ma-i tezizden yarım masura suyımı ifriiz ve !ağın ü 
kanaviitdan mikdar-ı ma' lüm h issesiyle bi cümle
ti't-teviibi '  ve' I-Ieviihık tarafeynden icab ve kabüli hiivi 
ve şürüt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahiha-i şer' iyye 
i le hazırün-ı b i ' l-meclis nazır-ı mümii i leyh ve 
serbölükleri ve ralı-ı abiler ma' rifetiyle müvekki l-i 
mümii i leyh Ahmed zide kadruhüya üç yüz yetmiş 
guruşa bey' u teml'ik ol dahi miirrü'z-zikr Cezeri Kasım 
Paşa mahallesinde viiki '  menziline icrii içün ber veeh-i 
muharrer iştirii vü temlik51 ve kabul eyledükden sonra 
semeni olan meblağ-ı mezbür üç yüz yetmiş guruşı 
müvekkil-i mümii lleyhün yedinden temamen ahz ü 
kabz eyledüm ba'de' l-yevm siilifti 'z-zikr yarım masura 
suda ve lağm ü kanaviitda benüm aliika vü medhalüm 
kalmayup !ağın ü kanaviitdan mikdar-ı mu'ayyen 

51 temellük 
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hissesiyle yarım masura ma-i lezlz müvekkil-i mfımii 
ileyhün mülk-i müşterası olup mahall-i müniisibden 
ifriiz ve murad eyledüği mahal lde icrii ideler didükde 
gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l  vaki' hali mevlana-yı mezbfır 
mahal linde ketb ü tahrlr ba'dehfı ma'an mürsel Çukadar 
İsma'll Muhzır İbrahim ile meclis-i şer'a gelüp ala 
vukü' ihl inhii ve takrlr eyledüğini hiivi sene erba'a ve 
erba'in ve mie ve elf Şa'biinü' l-mu 'azzamı'nun ikinci 
güni tarihiyle müverrah Havass-ı Kostantın iyye kazası 
nilibi mevlana Yusuf zide i lmuhfı tarafından hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mfıcebince işbu nişan-ı �Ii şan tahrlr 
ve deftere kayd alındı .  

[Fi] evasıt-ı Ş sene [ 1 ] 1 44 [8- 1 7  Şubat 1 732] 

1112711 1112711 Haslar 'da Sırıklıçaym civarında Sultan 

�·e)d ) 'b  1 ,../1 . • . . . • dJ 
J

. Bayezid suyuna mü/hak Su nazırı Osman 'ın katma 

9. .  � Ot( ep lf-:'�UJ:'�II.,J(J}(jwj :.e), ı...__., suyunun Damad Mehmed'e satıldığına ve evine su J�\f!��-'6f"J-a}_�1 ;JJ.u!J-:ı: . . ·  . , �ti:J :J bağlandığına dair be rat kaydı. 
ltt�.�tJ)JL&-x�.J . .  ��1W<tP� . • 
,!):� �O'J • .. o_:�....u..l;Jv�v,..el�l �"� Nişan ?Idur_ k_i :  , _ .  , . ';{. r ��.t};..(.ljA(J(}J.. "-'') ' /  .. · . .. �V,J.r:.f Mahmıyye-ı Istanbul hısnı ebvabından Egrıkapu harı-

�-.�-*��/.�Lv_· · . �.l���_..;�)flJp cinde
, 

�ir! �u taks�m�nde ta;af-ı şer'de
_
n irsii� �l ınan {,i:,.�t/:1/JJ;}J · 1 ':J 'J''0l:iJJ.;;1�/J. mevlana Arıf müsl ımın huzurında akd-ı mecl ıs-ı şer' 

�< . 1 : .J.�f1�1..i,J)){t;_ . v� ıu�vJ! eyle�ü�de bi ' l-fı ' l  Su nii�ırı _Osman 
,
zide ı�e�duhfı �:�.1 �(J�(I).Ij� �� ,_·1 • •  :..W0j�� J meclıs-ı ma'küdda mahmıyye-ı mezburda Kadıasker �14;�� · -���.� .�  1 Abdurrahman ciimi' i  kurbında Defterdar Ahmed Çelebi �.t · . '!. ';..1"'frUr.J;Jjjc;;;,. · ' Vf� mahal lesinde sakin riifı ' Mevküfiit halifesi Damad 

t: ·� ·. 1 L�� � rJ.e) 4J • ;L ; �." IJ/-1}z.,� Mehmed bin Abdül latif mahzarında takrir-i k e lam id üp ���};! ·� :.. '1u f,ı. �..ı//��1;; Havass-ı refi'a kazası'na tab i '  Sırıklıçayırı dimekle '-'0-J)y}(j /1 t..vo' '-j�t:J�Jjef.J,..; ��. .  ? ma'rfıf mahallde Taşlağm kurbında viiki ' All Paşa �{ . . . . �J)/J;.,«j ?:;Jdi', �t.:. 7· '.J c;,.. tarlası dimekle şehir mevzi 'de izn-i sahib-i arz i le abii�-ı ��,;,..J�f. • j) �· ".Kh.i4a.JttJ'· , ınüte'addide hafr ve tahte ' l-arz lağmlar v_e kanaviit ıle �. "':).41 /!.' 'J)Aw)� ·V; ·:. . � cem' eylediğüm ma' iki yüz el l i  künk ıle müteveffa 
(j t;v(J)�),.)JJ.�· . ..tf�crJ.Jt/r Küçük Hasan Paşa masiağı'na andan merhum Sultan 

'rilJ,..b�c) · "'��tiJQ. · · :  . i 1 Biiyezld Han-ı Veli suyına bi izni ' l-mütevelll i lhak 
\� . . . %�;PM 7.;JJ.J.A.W eylediği iki masura suyın mecrii vü kanavatından \\jı; ' iJ  b(/�i&,�' /. ��· 'Jc;J mikdar- ı mu'ayyen hissesiyle bir masurasın ifraz ve 

��.r.q L · · · . ' '� p;, 1Jrl4 . mfımii ileyh Mehmed'e beş yüz guruşa biiten bey' 
' · · · V-'./Jc/J. eyledükde ol dahi iştirii eyledükden sonra meblağ-ı 

'� 

mezkfır beş yüz guruşı yedinden ahz ü kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm zikr al ınan bir masura suda aliikam 
kalmayup mecrii vü kanavatma tebe' iyyet i le mfıma ( . J 
i leyh Mehmed'ün mülkidür diledüği mahallden ifriiz ve 
muriid eyledüği yirde icrii eylesün didükde nilıma i leyh 
Mehmed m ec! is-i mezbfırda takrlr-i k e lam id üp miir-
rü'z-zikr su ınahmiyye-i mezbfıreye dahi l  oldukda bir 
mahall-i münasibden ifriiz ve mahalle-i mezbfırede viiki' 
menzilümde cari olmak üzre ta'yln eylemişümdür 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

didüğini mevlana-yı mezbılr mahallinde ketb ve mecl is-i 
şer'a gelüp inha YÜ takr!r itmeğİn canib-i şer'den sene 
selase aşere ve mie ve elf Muharrem'inün yiğirmi 
dördünci güni tarihiyle hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mılcebince nişan-ı hümayıln yazı lmışdur. 

F1 6 Rebi'u ' l-ahir sene 1 1 1 8 [ 1 8  Temmuz 1 706] 

1112 712 Has/ar, Ayvad köyü civarında Sultan Süley
man suyolına mü/hak Ali bin Hasan 'ın katma su
yunun müvekkili Hacı Hüseyin bin Bayram 'a satıldı
ğına ve evine su bağlandığına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
B i ' l-fı ' l  silahdarlığımuz hıdmetinde olan rafı ' Ali bin 
Hasan dame mecduhunun vekil-i şer'!si el-Hacc 
Hüseyin bin Bayram zide kadruhı1 muvacehesinde 
b i ' l-fi' l  Su nazırı Osman zide mecduhı1 meclis-i şer'de 
takrir-i kclarn idüp bundan akdem Havass-ı refi'a 
kazası'na tabi'  Ayvad nam karye kurbında Ayvad deresi 
dimekle ma'rı1f mevzi '-i halide malıyla abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' 
u tahsil ve mahall-i mezkılrdan karye-i merkürnede 
vaki' merhum ve mağfı1run leh Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün suyı yolına izn-i mütevelli ile 
i lhak u idrac eyledüği sudan mecra vü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen h issesiyle iki masura suyını ifraz ve 
müvekkil-i ınılma i leyhe beş yüz guruşa baten bey' u 
temlik ve ınılma ileyh dahi m inval-i muharrer üzre iştira 
vü temellük eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı 
mezkur beş yüz guruşı müvekkil-i ınılma i leyh yedinden 
bi 't-temam ahz ü kabz idüp ba'de' 1-yevm salifti 'z-zikr 
sudan mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
h issesiyle iki masura suda alaka vü medhali kalmayup 
mecra YÜ kanavatma tebe' iyyet i le müvekkil-i ınılma 
ileyhün mülk-i müşterasıdur diledüği yirden ifraz ve 
murad eyledüği yirde icra eylesün didükde gıbbe't-tas
dikı 'ş-şer' i  vekil-i mezbur mecl is-i merkürnda takrir-i 
kclarn idüp müvekkil-i muma i leyh mecra YÜ kanavatma 
tebe' iyyet ile mülki olan iki masura [ma-i leziz] 
mahmiyye-i İstanbuJ'a dahi l  oldukda Uzunçarşu'da mü
ceddeden bina eyledüği handa cari olmak üzre ta'yin 
eylemişdür dimekle sene semane aşere ve mie ve elf 
Safer'inün · yiğirmi sekizinci güninden Havass-ı Kos
tantıniyye kazası naibi mevlana Yusuf z'i'de fazluhu 
tarafından hüccet-i şer' i yy e virilmekle mılcebince ni
şan-ı hümayıln yazılmışdur. 
Fi evasıt-ı Rebi 'u '  I-ula sene 1 1 1 8 [23 Haziran-2 Tem
muz 1 706] 
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1112811 Has/ar, Müderris köyü civarında Turunçluk 
suyolına mü/hak Suyolcu kethüdası Hacı Hüseyin 'in 
katma suyunun vekili Hacı Yahya 'ya satılmasına ve 
evine su bağlandığına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Katib Muslihiddln mahal
lesinde sakin Suyolcılar kethudası Hacı Hüseyin mec
lis-i şer'de mahmiyye-i mezburede Davud Paşa kurbın
da İsakapusı dahi l inde Sancakdar Hayreddin mahal
lesinde sakin olup istanbul gümrüğinde katib olan rafı ' 
Ahmed bin Mustafa tarafından vekil olan el-Hacc 
Yahya mahzarında takr'ir-i kelam idüp Havass-ı refı' a 
kazası'na tab i '  Müderris köyi'nün kıble canibinde 
Tavukcı tarlkıyla karye-i mezbure tar'ikı beyninde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi'de malum i le 
hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve 
Karagöz Mehmed Paşa suyı yol ına andan merhum 
Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han'un Turunçluk suyı 
yolına bi izni ' l-mütevell'i i lhak eyleyüp mecra vü 
kanavatma tebe' iyyet ile mülküro olan üç buçuk masura 
suyın yedi sehminden bir sehmi cari olduğı nısf masura 
suyı cemi'-i tevabi' i ile tarafeynden Icab ve kabuli havl 
bey' -i kat'! i le üç yüz el l i  guruşa bey' ol dahi iştira ve 
meblağ-ı mezburı yedinden temamen ahz ü kabz 
eyledüm mülk-i müşteriisıdur di ledüği suya i lhiik ve 
murad eyledüği yirde icra eylesün d idükde vekil-i 
mezbur zikr olman nısf masura suyı ke' l-evvel mer
hum-ı müşarun i leyhün Turunçluk suyı yol ına bi iz
n i ' l-mütevell'i i lhak ve kanun üzre hakk-ı mecrası i 1hak52 
olındukdan sonra bakisi mahmiyye-i mezbureye dah i l  
oldukda mahalle-i mezburede menzi l inde cari olmak 
üzre ta'yin eylemişdür didükde 1 1 70 senesi Receb'inün 
dokuzuncı güni tarih iyle müverrah canib-i şer'den 
viri len hüccet-i şer' iyye mucebince nişan yazılmışdur. 

F'i evahir-i C sene 1 1 1 8 [30 Eylül-9 Ekim 1 706] 

1112812 Haslar Çicos civarında Turunçluk suyolına 
mü/hak Hacı Mustafa'nın suyunun çeşmesine bağ
lanmasına dair berat kaydı. 

Mahmiyye-i Kostantıniyye mahal liltından Altımermer 
semtinde Arabacı Biiyezid mahallesinde sakin riifı' 
ei-Hacc Mustafa bin el-Hacc ı Hüseyin z'ide kadruhu 
mecl is-i şer'de takrir-i ke1am idüp hala mahalle-i 
mezburda malum ile müceddeden b ina eyledüğüm 

52 i fraz 
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çeşme de icra içün Havass-ı refi'a kazası'na tabi' 
Çico[s] çiftliği dimekle ma'ruf çiftlik mukabelesinde 
vaki' kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '- i  halide 
malum i le abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü 
kanavat i le cem' u tahsil ve mahall-i mezburdan mer
hum ve mağffırun leh Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han 
tabe seralıunun Turunçluk su yı yolına bi izni' 1-müte
velli i lhak u idrac eyledüğüm suyın mikdan ma' lum 
olmamağla taraf-ı şer'den üzerine vanlup suyolcılar 
beyninde mu'tad olan tarz-ı ma' ruf üzre vezn ü ayar ve 
tahmin-i sahih ile . tahmin olınmak matlubumdur 
didükde savb-ı şer'den mevlana Arif irsal olınup ol dahi 
b i ' l-fı ' l  Su nazırı olan Osman zide mecduhu ile muma 
i leyh Mustafa'nun mahall-i mezkurda hafr eyledüği 
abar-ı müte'addidenün üzerine vanlup müslimin huzu
rında akd-i meclis olındukda nazır-ı muma ileyh vesayir 
suyolcılar muma ileyh el-Hacc Mustafa'nun mahall-i 
mezkurda hafr itdürdüği sekiz aded baca ve tahte' l-arz 

. lağm ü kanavat i le cem' u tahsil eyleyüp bi izn i ' l-müte
velli Turunçluk suyı yolına ilhak u idrac eyledüği suyı 
ala vechi ' l-mu'tad vezn ü ayar ve tahmin-i sahih i le 
tahmin eyledüklerinde tarnın ü kamil bir masura su cari 
olup bir çuvalduzı hakk-ı mecra içün ifraz olındukdan 
sonra baki üç çuvalduz suyı kaldığın her biri haber 
virdüklerinden sonra mfima i leyh el-Hacc Mustafa 
meclis-i mezburda takrir-i kelam idüp hala baki kalan üç 
çuvalduz su malum i le mahalle-i mezburda bina eyle

. diğüm çeşmede cari ve amme-i müslimin iç ün vakf ü 
habs itmeğle ile' I-an ümmet-i Mehemmed şürb ü 
isti 'mal iderler diyü ikrar u i ' tirafın mevlana-yı mezbur 
mahall inde tahrir itmeğin sene 1 1 1 7 Cumade' l-ulası'nun 
on yedinci güni tarihiyle müverrah canib-i şer'den 
virilen hüccet-i şer' iyye mficebince n işan yazılmışdur. 

Fi evail-i B sene [ 1 ]  1 1 8 [9- ı 8 Ekim ı 706] 

1/12911 Edirnekapısı 'nda Şehld Ali çayırında Mah
mud Paşa-yı Veli suyuna mü/hak Saliha Hatun katma 
suyunun Abdurrahman ve Diirüssaade ağası Hacı 
Ali'ye satıldığına ve evine su bağlandığına dair berat 
kaydı. 

Nişan oıdur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul mahallatından Hoşkadem mahal
lesinde sakine Saliha Hatfin ibnet-i el-Hacc Hasan'un 
bundan akdem sakine olduğı menzile mutasarrıf olup 
yeniçeri . ağası olan Ahmed Ağa bin yiğirmi üç senesi 
Receb'inde Edirnekapusı haricinde Şehid Ali çayırı nam 
mahallde cem' u tahsil ve mahall-i mezkurdan Mahmud 
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Paşa-yı Veli suyına bi izni ' l -mütevelll i lhak eyledüği iki 
· buçuk kamış suyın sülüsi hakk-ı mecra alıkanılup 
bakisini mecra vü kanavatma tebe' iyyet i le mülki olup 
zikr olman menzilinde İcra olmmak üzre ta'yin ve 
tedavül-i eyadi ile marrü'z-zikr menzil ve suya mezkı1re 
Saliha Hatfin malike oldukdan sonra marrü'z-zikr suyın 
mecra vü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle 
buçuk masura suyını bin yüz on bir senesi Şa'ban'ınun 
ikinci güni Abdurrahman nam kirnesneye serneo-i 
ma' lfıma vü medffı'a bey' u temlik idüp haliya mecra vü 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle bir masura 
suyı dahi ifraz ve rafi ' - i  hakani bi ' l-fi ' l  Daru' s-sa'ade 
ağası olan ei-Hacc All dame ulüvvuhfiya dört yüz 
yetmiş guruşa bey' u temllk ol dahi iştin1 vü temellük ve 
semeni olan meblağ-ı mezbfır dört yüz yetmiş guruşı 
tesilm itmeğle zikr olman bir masura suda mezkı1re 
Saliha Hatfin'un alakası kalmayup mfıma i leyhün mülk-i 
müşterası olmağla diledüği malıallden ifraz ve murad 
eyledüği yirde icra eylemek üzre mezkfıre Saliha Ha
tfın'un sabitü' l-vekale vekili olan Mehemmed bin Yusuf 
nam kirnesne meclis-i şer'de mfıma i leyh el-Hacc Ali 
Ağa'nun bima hüve nehcü'ş-şer'l tarafından vekili ve 
yazıc ısı(?) olan ei-Hacc Ahmed mahzarında bi 't-tav' 
i ' s-saff ikrar u i 'tiraf idüp b in  yüz on ik i  Rebi' 
u' l-evvel'inün on ikinci güni tarihiyle müverrah virilen 
hüccet-i şer' iyye mficebince n işan-ı hümayfın virildüği 
bu mahalle sebt al ındı. 

Fl evahir-i Ra sene 1 1 1 2 [5- 1 4  Eylül 1 700] 

1112912 Has/ar, Çınarlıçeşme civarında Sultan Süley
man suyolına mü/hak Mustafa Paşa kethüdası Hasan 
Ağa'nın katma suyunun Mehmed Paşa'ya satılmasına 
ve çeşmesine su bağlanmasına, ölümüyle suyun karısı 
Havva 'ya intikaline ve onun da Hacı Ali'ye satıldığına 
ve evine su bağlandığına dair berat kaydı. 

Nişan oldur ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da Sultan çeşmesi mukabilinde 
sakin iken bundan akdem fevt olan Mehmed Paşa'nun 
veraseti zevce-i metrı1kesi Havva bint-i Abdullah bin 
Abdülmennan nam hatı1n i le sulbl keblr oğlı Salih ve 
validesi Fatıma bint-i Abdullah'a münhasıra olup ba'de
hı1 mezbfıre Fatıma dahi fevt ve veraseti ağl ınun oğlı 
merküm Salih'e münhasıra olup ba'dehı1 mezbfıre Saliha 
dahi vefat idüp veraseti validesi mezbı1re Havva'ya 
münhasıra olmağla merküm[ e] Havva'nun tarafından 
nehc-i şer'! üzre sabitü' l-vekale vekili olan Hasan ibn-i 
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İbrahim meclis-i şer'de sabıka nışancı ve hala süvari 
mukabelecisi olan rafı' ei-Hacc All dame mecduhCi 
mahzarında bundan akdem müteveffa Mustafa Paşa 
kethudası Hasan Ağa'nun Havass-ı refi'a kazasında 
vaki' Ç ınarlıçeşme'nün alt canibinde kimesnenün mül
kine ittisalden ari mevzi'-i halide abar-ı müte'addide 
hafr ve tahte' l-arzdan lağmlar ve kanavatlar ile cem' u 
tahsil ve mahal l-i mezbCireden müteveffa Ahmed Ket
huda ve andan Mesih Paşa sularına ve andan cedd-i 
emcedüm merhum Sultan Süleyman Han tabe serahu 
suyına ve bi izn-i mütevelll ilhak u idrilc ve mecra vü 
kanaviit-ı memiGkesine tebe' iyyet ile mülki olan suyı 
hayatında müteveffa-yı merküm Mehmed Paşa'ya se
men-i ma' !Gma vü medfG'a bey' u temllk ol dahi iştira 
vü temel lük ve mülk-i müşteriisı olan sudan ınahıniyye-i 
ınerküınede Kuşbazlar kurbında bina eyledüği çeşınede 
iki masurası cari olmak üzre ta'yin ve bakisi [n] diledüği 
mahallde İcra eylemek üzre iken vefat idüp iki masura 
sudan ına'adası irs-i şer ' le veresesine intikal ü isabet 
itmişidi el-haletü hazihl ınüvekkile-i ınerküıne Havva 
Hatfin ınarrü'z-zikr sudan bir ınasurasın ifraz ve ınecra 
vü kanavatından mümtaz [ü) mu'ayyen hissesiyle ınCimil 
ileyh ei-Hacc Ali'ye dört yüz ell i  esedl guruşa bey' u 
teınlik ve ol dahi iştira vü temel lük idüp seıneni olan 
ıneblağı ınGına i leyhün yedinden ahz ü kabz ve teslim 
itmeğle ba'de' l-yevm müvekkileın mezbfirenün bi ' l-irs-i 
şer'i yedinde olan suyın bir masura suyında alakası 
kalmayup ınGına ileyhün mülk-i müşteriisıdur di ledüği 
mahallden ifraz ve diledüği yirde İcra eylemek içün 
suyolcı lar beyninde ınu 'tad olan tarz-ı ına' rCif üzre 
marrü'z-zikr su vezn olınup bir masurası ifraz alınmak 
akideynün muradlarıdur didükde b i ' l-fı ' l  Suyolı  nazırı 
Osman bin All tarafından vekili ve rah-ı abiler katibi 
olan Seyyid Ahmed ve Süleyınaniyye suyolı serbölüği 
Mehıned ve suyolcılardan Mustafa bin Hasan nam 
kirnesneler zikr al ınan suyı vezn eyledüklerinde tilının ü 
kamil dört masura ve bir çuvaldGz su bulınup suyın 
kı lleti zemanlarında üç masura ve üç çuvaldGzdan 
noksan olmayup üç çuvaldGz su hakk-ı ınecra ve iki 
masurası müteveffa-yı ınezbGrun zikr alınan çeşmesinde 
cari olmak üzre ta'yln eyledüği ma' ve bir masurası 
mfima i leyh Hacı All'nün iştira eyleyüp mecra vü 
kanaviltına tebe' iyyet i le mülki olan su idüğini her biri 
haber virmeleriyle ınGmil i leyh meclis-i ına'küd-ı 
mezbGrda veeh-i meşrGh üzre iştira vü teınlik53 eyledüği 
su ınahıniyye-i mezbGreye dahil oldukda diledüği 
malıallden ifraz ve Sarugerz kurbında İskender Paşa 

53 temellük 
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mahallesinde viiki' menzilinde cari olmak üzre ta'yin 
eyledüm diyü takrir-i keliim eyledüği bin yüz on bir 
Zi ' l-hiccesinün on birinci güni tarihiyle müverrah hüc
cet-i şer' i yy e virilmekle m tıcebince n işiin-ı hümiiyun 
virildüği bu mahalle sebt olındı .  

[Fi] eviii l-i Za sene 1 1 1 2 [9- 1 8  Nisan 1 70 1 ]  

1113011 Has/ar, Cebeci köyü civarında S..ultan Süley
man suyolına mü/hak Hasan bin Hüseyin 'in katma 
suyunun şadırvan ve çeşmesine bağlanmasına ve bu 
sudan Sadrazam Hüseyin Paşa 'ya su satılmasına dair 
berat kaydı. 

Nişiin oldur ki: 
İstanbul'da Tavukbazarı kurbında All Paşa-yı Atik 
mahallesinde sakin Hasan bin Hüseyin Havass-ı aliyye 
kazası'na tabi' Cebecibaşı nam karye sınurı dahi l inde 
Arnavud Mehmed Ağa suyı kurbında Kabakulak vakfı 
olan suyolınun karşusında Güzelce Mahmud Paşa ve 
Mesih Paşa sularınun merhum Sultan Süleyman Han 
tiibe seriihu suyı yolına zamm olman Rfırrıi maslak 
mukabelesinde mevzi '-i hallde hafr eyledüği sekiz aded 
hacanun her birinden nübu'at-ı azbi yirlerden mu'teber 
tahte' l-arzdan kargir toloz54 kemer lağmlar ve kanaviit 
ile bina eyledüği mecriidan isiile vü icrii ve merhum-ı 
müşiirun i leyhün suyı yolına bi ' l-izn i ' l-mütevel ll i lhiik 
eyledüği sekiz aded abiir-ı memlfıkinde hasıl b ir buçuk 
masura su hakk-ı mecrii alıkonıldukdan sonra baki kalan 
üç masura suyı mezbur Hasan vakfıyyesi mucebince 
Hüseyin Ağa cami' inde şadurviina ve tahtına bina eyle
düği çeşmeye vakf idüp baki kalan üç masura suyı zikr 
olman mülk abiir-ı mezkurenün nısf-ı şiiyi ' i  cemi'-i 
teviibi ' i  i le darende-i tevki'- i  refi'u' ş-şiin-ı ma'delet-un
van-ı hakani Vezir-i a'zam Hüseyin Paşa ediima' lliihu 
te'ala icliilehuya bin beş yüz guruşa bey' u temlik ve 
semeni olan meblağ-ı merkümı bi ' l-fı ' l  kethudaları olan 
All diime mecduhu yedinden kabz eyledükden sonra 
hiilii haneleri kethudası o lan Hasan zide mecduhu i le 
bi ' l-fı' l Su nazırı Osman ve Suyolcılar kethudası Hacı 
Hüseyin ve Süleymiiniyye bölükbaşısı Mehmed ve 
Sultan Biiyezid-i Veli bölükbaşısı Abdurrahman ve 
Yedikule suyolcısı usta Mehmed ile zikr olman suyın 
menba' ına vanlup mezkur Hasan'un muviicehesinde 
mi'yiir-ı sahlh ile ayar ol ındukda kami l  altı buçuk 
masura su mevcud bulınup bir buçuk masura suyı hakk-ı 

54 tonoz 
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mecnl virilüp ve üç masura su kema kan vakfına ta'yin 
olındukdan sonra ancak iki masura su kalmağla 
mukaddema akd o lman bey' münfesih olup ve semen 
diyü ahz eyledüği bin beş yüz guruşı vekil-i mürnil ileyh 
Hasan zide mecduhüya eda eyledükden sonra zikr 
olman iki masura suyı kanavat [ü] müsennat-ı mem
lüke-i mezkürenün sülüs-i şayi ' i  i le mürnil i leyh Hasan 
zlde mecduhüya müşarun ileyh içün vekaleten akd-i 
cedid ile bin guruşa bey' u temlik ve teslim ve vekll-i 
ınılma ileyh dahi müşarun i leyh içün vekaleten iştirii ve 
temellük ve tesel lüm ve semeni olan bin guruşı vekil-i 
ınılma ileyhden bi ' t-temam ahz ü kabz eyleyüp 
şiidurvan ve çeşmesine vakf eyledüği üç masura su
yından baki iki masura suda alakası kalmayup müşarun 
ileyhün zikr olman iki masura su mülk-i müşteriisı 
olmağla keyfe ma yeşil' ve yalıtar mutasarrıf olalar diyü 
b i ' l-fi' l  müfettiş-i evkaf olan Abdurrahman zide ilmuhı1 
tarafından bin yüz on üç senesi Muharremü' l-hara
mı'nun on sekizinci gün i hüccet-i şer' iyye virilmekle 
mı1cebince nişan-ı hümayı1n yazılmışdur. 

Fi evail-i S sene [ 1 ] 1 1 3 [8- 1 7  Temmuz 1 70 1 ]  

1/13012 Edirnekapı haricinde çıkartılan ve İstan
bul'da Bayram Paşa vakjina ait çeşme, sebil ve 
medreseye bağlı olan suya ait suyollarının harap 
olmasından dolayı tamir edilmesine dair berat kaydı. 

[Alt derkenar] işbu mahallün geçmişi ell i  aded kağıd 
yukarı nazar olına gafiet alınmaya. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Mahmiyye-i İstanbul'da vaki' müteveffa Bayram Paşa 
vakfınun mütevelll kaimmakamı olan İbrahim bin 
Mustafa'nun Edirnekapusı haricinde mutasarrıf oldığı 
bostanı kurbında vaki' mahallde hafr itdürdüği abiir-ı 
müte'addideden biisı l  olup mahmiyye-i mezbürede vaki' 
ınılma i leyhün bina eyledüği çeşmeler ve sebil ve 
medresesine İcra eyledüği suyın mecrası mürur-ı eyyam 
i le haraba müşrif olup ba'zı mahallerün lağınları ve 
künkleri ve kurşun borılan tecdid ve ba'zı mevazi ' i  
ta'mir ü termime eşedd-i ihtiyac ile muhtac oldığı 
bundan akdem keşf olındukda hassil Su nazırı ve 
kethudaları vesayir buzzak ve ehl-i hibreleri iki bin beş 
yüz guruşa ancak ta'mir ol ınur diyü icma' u ittifak idüp 
vakfun zikr olınan mecrayı ta'mir ü ihyaya bir vechile 
müsa'adesi olmamağla vakıf-ı mürnil i leyhün Haslar 
kazası'na tabi '  Karka nam karye sınurı dahil inde vak-
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fıyye-i ma'mulün bihası mucebince hafr itdürdüği altı 
aded abardan cem' u tahsil ve merhum ve mağffırun leh 
Sultan Süleyman Han tabe serahu suyına hakk-ı mecra 
ile zamm u ilhak ve mahmiyye-i mezkurede muma 
i leyhün sebil ve medresesine İcra eyledükleri iki masura 
suyın dahi kanavat ve aban mürur-ı eyyam ile ta'mire 
muhtac ve İstanbul'a ba'id ve termimine ziyade usret ve 
sura karib olan suyı andan müfni olmağla otuz sene 
mikdan metruk ve mahcfır olup vakf-ı mezbura asla 
nef i o lmamağla kanavat [ü] müsennat-ı mu'ayyenesiyle 
zikr olman iki masura su alıara bey' ol ınup semeni sura 
karib olan sularun mecrası ta'mirine sarf o lmmak vakf-ı 
mezbura enfa' u evla olmağın taraf-ı şer'den üzerine 
van lup hakikat-i hal mu'ayene vü müşahede ve İstihbar 
olındukdan sonra izn-i şer' le b i ' l-fı ' l  hassa Su nazırı 
olan Osman z'ide kadruhu ile Suyolcılar kethudası 
Hüseyin ve Süleymaniyye bölükbaşısı Mehmed bin 
Kamil ve Sultan Bayezid-i Veli bölükbaşısı Abdurrah
man ve Yedikule suyolcısı Mehmed Usta ve vakf-ı 
mezbur katibi Mehmed bin Şa'ban ve huddamından 
mu'temed İbrahim bin Yusuf vesayirleri muvacehele
rinde Karka nam karye sınun dahil inde vaki' vakıf-ı 
mezburun hafr itdürdüği altı aded abarun üzerine 
varı lup· mu'ayene vü müşahede ol ındukda zikr olınan 
abardan hasıl olan iki masura su kanavat [ü] müsennat-ı 
mu'ayyene ile bey' i  vakfa her vechile enfa' u evla 
olmağla55 her vechile evla vü enfa' olmağla56 zikr 
olman su kanavat [ü] müsennat-ı mu'ayyenesiyle 
el-yevm kıymet-i misli b in beş yüz guruş olup ziyadeye 
tahammüli olmamağla mütevelli kaimmakamı mezbfır 
İbrahim'e bey'a kıbel-i şer'den ba'de' l-izn berarende-i 
tevki'-i refi'u' ş-şan-ı ma'delet-unvan-ı hakani düstfır-ı 
ekrem müşir-i efham nizamü' l-alem Vezir-i a'zam Hü
seyin Paşa edama' l lahu te 'ala iclalehfınun vekil-i 
şer'lieri ve haneleri kethudası olan Hasan zide mec
duhuya takvim ü tahmil olman meblağ-ı merküm bin 
beş yüz guruşı bey' u temlik ve teslim ve muma i leyh 
dahi müşarun i leyh içün bi ' l-vekale iştira ve temel lük ve 
mutasarrıf olmak üzre sene selase aşere ve mie ve elf 
Muharrem'inün yiğirmi sekizinci güninden bi ' l-fı ' l  
müfettiş-i evkaf olan mevlana Mehmed zide i lmuhfı 
tarafından hüccet-i şer' iyye virilmekle mfıcebince ni
şan-ı hümayun yazı lmışdur. 

[Fi] evayil-i S sene [ 1 ]  ı 1 3  [8- ı 7 Temmuz ı 70 1 ]  

55 Bu hükmün devamı 45 sayfa öncesinde kayd edilmiştir. 
56 "her vechile evlii ve enfa' olmağla" nıükerrerdir. 
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1/13111 Has/ar, Cebeci köyü civarında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Me h med bin Osman 'ın katma 
suyunun Veznedarbaşı 'ya ve Yazıcı İbrahim 'e satıldı
ğına ve evine su bağlandığına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Muma ileyh Yazıcı İbrahim Efendi fevt 
olup malik aldığı üç çuvalduz ve bir hi lal ma-i lezlz 
kerime-i muhteremeleri Nefıse Han ım'a mevrOs olup 
ınılma ileyha dahi mal ik aldığı suyin nısf masurasını 
ifraz hala Laleli cami'- i  şerifinde mütevelll vekili olan 
el-Hacc Mehmed Ağa'ya bey' ol ınup bin iki yüz beş 
tarihinde hücceti viri lmeğle mOma ileyha yedinde baki 
kalan bir çuvalduz ve bir hilal ma-i lezlze el-yevm ba 
hüccet-i şer' iyye mutasarrıf olan Daru's-sa'adeti ' ş-şe
rlfe ağası yazıcısı Mehmed Emin Efendi bin All 
mutasarrıf aldığı ma-i mezburı ile menzi l-i mezbOrı 
Hasibe Hanım ibnet-i Abdülkadir Efendi'ye bey' it
meğle ke' l -evvel menzil-i mezbura cereyan iyçün virilen 
h .. . ' . d ft . d'dd (?) . .. (?) uccet-ı şer ı yy e e er-ı ce ı e . . . . . .  . ıç un . . . . . . . 
mukayyeddür. 

Fl 7 R sene [ 1 ]240 [29 Kasım 1 824] 

Nişan-ı hümayOn oldur ki :  
Savb-ı şer'-i enverden ta'yln ü irsal al ınan mevlana 
Mehmed Efendi bin Mustafa Efendi mahmiyye-i İstan
bul hısnı ebvabından Eğrikapu haricinde vaki ' su 
maksemine varup zeyl-i veslkada muharrerü ' l-esaml 
müslimln huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i kavim 
eyledükde medine-i Hazret-i Eba Eyyub-i Ensarl radiye 
anhu Rabbühü' l-bari'de Çavuş Kasım mahallesi sükka
nından Mehemmed bin Osman bin Mustafa'nun tarafın
dan husus-ı ati 'z-zikre vekll olduğı Halil Beğ bin Ömer 
ve Hasan bin Abdul lah nam kirnesneler şehadetleriyle 
şer'an sabit olan Abdi bin Ahmed meclis-i ma'küd-ı 
mezkurda bi ' l-fı ' l  Daru's-sa'adet'üm ağası olan el-Hacc 
Beşir Ağa dame ulüvvuhunun yazıcı lığı hıdmetinde 
olan rafı ' İbrahim bin Mustafa zide mecduhO tarafından 
zikr-i ati hususı tasdlka sabitü' l-vekale vekili olan 
kethudası All bin Osman mahzarında bi ' l-vekale ikrar ü 
takrir-i kelam idüp müvekki l-i mezbOr Mehmed keşf 
hücceti natık olduğı üzre Havass-ı al iyye kazası'nda 
Cebeci nam karye kurbında Taşlağm'a karlb kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzi ' - i  hallde bundan 
akdem malıyla müceddeden beş baca hafr ve tah
te ' I-arzdan lağm ü kanavat ile cem' ve mahall-i mez
burda Bayram Paşa suyı yolına andan merhum ve 
mağffirun leh Sultan Süleyman Han suyı yolına ba izn-i 
mütevelli i lhak ve hakk-ı mecrası ifraz olındukdan sonra 
baki kalan bir masura ve bir çuvalduz ve bir hi lal sudan 
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yarım masurasını ba'de' l-ifniz !ağın ü kanavatdan 
semen-i ma' lCima veznedarbaşıya bey' u temlik hala üç 
çuvaldCiz ve bir hilal baki suyını dahi !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyet i le tarafeynden Icab ve kabuli havl bey'-i 
bat-ı kat'l i le Hassa su nazırı ve zeyl-i kitabda mastur 
serbölükleri ve rah-ı abiler ma'rifetleriyle dört yüz 
doksan beş guruşa müvekkil-i mCima i leyh İbrahim z'ı'de 
mecduhuya bey' u temllk ol dahi mahmiyye-i mezbCi
rede merhum Sultan Ahmed türbe-i şerlfi karşusında 
vaki' menzilinde icra içün ber veeh-i muharrer iştira vü 
temel lük ve kabCil eyledükden sonra semeni sali
fı.i 'z-zikr dört yüz doksan beş guruşını ınCimil ileyh 
İbrahim yedinden temamen ahz ü kabz eyledüm 
ba'de' l-yevm marrü 'z-zikr ma-i lezlz-i cari ve !ağın ü 
kanaviltında müvekki lüm mezbur Mehmed'ün veehen 
mine' l-vücCih alaka vü medhal i kalmayup sal ifı.i 'z-zikr 
üç çuvaldCiz ve bir hilal ma-i cari !ağın ü kanavatdan 
hissesiyle ınCimil i leyhün mülk-i müşteriisı olup diledüği 
mahatiden ifraz ve muradı olan mahalle İcra eyleyeler 
didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l vaki' hal i mevlana-yı 
mezbur mahallinde ketb ü tahrlr ba'dehCi Çukadar Mus
tafa ve Muhzır Hüseyin i le mecl is-i şer'a gelüp ala 
vukü' ihl inha vü takrlr eyledüğini havl sene erba'a ve 
erba'ln ve mie ve elf Şa'ban'ınun on beşinci güni 
tarihiyle müverratı Havass-ı Kostantıniyye kazası naibi 
mevlana Yusuf zlde ilmuhCi tarafından hüccet-i şer' iyye 
viri lmekle mCicebince işbu nişan-ı allşan tahrlr ve 

' deftere kayd olındı. 
[Fl] evahir-i Ş sene [ 1 ] 1 44 [ 1 8-27 Şubat 1 732] 

1113112 Timurltan malıallesinde Çiftehavuz suyolına 
müllıak Abdülvelılıab 'ın Ali Ağa 'dan satın o/dığı 
katma suyun Abdülkadir bin Hasan 'a satılmasına ve 
evine su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Darü' l-hiliifeti' l-al iyye Kostantıniyyetü' l-mahmiyye'de 
Zeyrek kurbında Timurhan mahallesinde sakin şeyhülis
lam olup bundan akdem veda'-ı alem-i fanl iden Ebe
zade dimekle ma' rCif Abdullah Efendi bin Mustafa 
Efendi'nün verilseti zevce-i menkCihası Hadlee Hanım 
ibnet-i Abdurrahim Efendi ile sulbl keblr oğulları mü
derrisinden mevlana Abdülvehhab ve Abdurrahim ile 
sulbiyye kebire kızları Saliha ve Rukiyye'ye münhasıra 
olup ba'dehCi ınezbure Hadlee Hanım dahi vefat idüp 
verilseti sadriyye kızları mezbCiretan Saliha ve Rukiy
ye'ye münhasıra ve tashlh-i mes'ele-i mirasları bi hük
mi' l-münasehati' ş-şer ' iyye kırk sekiz sehmden i ' tibar 
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ol ınup siharn-ı mezkGreden on dört sehmi muma 
i leyhima Abdülvehhab ve Abdurrahlm Efendi'den her 
birlerine ve onar sehmi mezbGretan Saliha ve Rukiyye 
Hanım'dan her birlerine isabet-i tahakkukından sonra 
mGma i leyh Abdülvehhab zlde i lmuhGnun hala ket
hudası olup tarafından husus-ı ati ' z-zikri ikrara vekll 
olduğı es-Seyyid el-Hacc İbrahim ve el-Hacc Ömer ve 
Veliyyüddln bin Kasım nam kirnesneler şehadetleriyle 
şer'an sabit olan kuzat-ı Mısriyye'den mevlana Mehmed 
bin İbrahim zlde fazluhG meclis-i şer'-i enverde bi ' l-fı' l  
cebecibaşı olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı rafı' 
Abdülkadir bin Hasan dame mecduhGnun oğl ı ve 
tarafından zikr-i ati husGsı tasdlka vekili olan Mehmed 
zlde mecduhG mahzarında bi' 1-vekale ikrar ve takrlr-i 
ketarn idüp işbu keşf hücceti natıka olduğı üzre 
müteveffa-yı mGma ileyhün mahmiyye-i mezbGrede 
marrü'z-zikr Timurhan mahallesinde ile' I-vefat sakin 
olduğı hanesinde kadimden cereyan idüp mal ik olduğı 
Langazade Mustafa Efendi suyı dimekle ma' rGf Bağçe 
karyesi mukabelesinden kestanelük içinde vaki' mev
zi '-i hallde menba' ı olan nısf masura su ve bin yetmiş 
yedi senesi Muharrem'inde İstanbul ağası olan All Ağa 
dahi mevzi'-i hallde malıyla dokuz aded baca hafr ve 
lağm ile cem' u tahsil eylediği üç buçuk masura suyı 
mezkGr All Ağa'nun veresesinden iştira eylerlükden 
sonra mevzi '-i mezkQrda müteveffa-yı merküm ınuma 
ileyh hal-i hayatında sekiz aded baca dahi hafr itdürdüp 
lağm ile mezkQr All Ağa'nun veresesinden iştira olman 
dokuz aded baca lağmına zamm u i lhak ve atik olan 
lağmı dahi ta'mlr ü tathlr ve sularun kemal-i kılleti 
vaktinde rah-ı abiler beynlerinde ala vechi ' l-mu 'tad 
vezn ü ayar ol ındukda marrü'z-zikr Langazade suyı nısf 
masura olup ve saniyen mezkGr Ali Ağa veresesinden 
iştira olman su ile müceddeden hafr ve lağm-ı atlka 
zamm u i lhak olman sudan bir masura ki cem'an on bir 
buçuk .masura suları cari olduğı zahir ü nümayan ol
mağla sal ifli ' l-beyan Langazade suyını merhume Valide 
Sultan havzı'ndan gelen suyı lağmına ve marrü'z-zikr 
All Ağa veresesinden iştira alınan su ve müceddeden 
hafr ve cem' eyledüği suyı merhGme Valide Sultan suyı 
deresi ile Belgrad deresinde Çiftehavz'a giden suya bi 
izni ' l-mütevelll i lhak u idrac ve hakk-ı mecrası ifraz 
olındukdan sonra baki kalan sekiz masura ve üç çu
valdQz ma-i lezlz-i carlye müteveffa-yı muma ileyh 
ile' I-vefat malik ve mutasarrıf olup ba'de vefatihl 
balada tafsll olmduğı vech üzre verese-i mezkGrına 
mevrGs oldukdan sonra müvekkilüm muma ileyh Abdül
vehhab li eb kız karındaşımezbGre Rukiyye Hanım'un 
on sehm hisse-i irsiyye-i şer' iyyesine dahi şiraen malik 
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olmağın el-haletü hazibi müvekkilüm muma ileyh 
Abdülvehhab Efendi şiraen malik olduğı on selımden 
bir masura suyını ba'de ' l- ifraz !ağın ü kanavatdan mik
diir-ı mu 'ayyen hissesiyle tarafeynden Icab ve kabuli 
havl ve şürut-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahlha-i şer'l 
ile bi ' l-fı ' l  Su nazırı olan el-Hiicc Osman zide kadruhu 
ile Kethudii-yı riih-ı abi Halil bin ei-Hacc İbrahim ve 
zeyl-i hüccetde muharrerü' 1-esiimi serbölükleri vesair 
riih-ı abiler ma'rifetiyle müvekkil-i mumii ileyh Ab
dülkadir dilme mecduhuya beş yüz elli sekiz guruşa 
bey' u temllk ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii vü 
temellük ve kabul eyledükden sonra semeni olan meb
lağ-ı mezbur beş yüz elli sekiz guruşı müvekkil-i mumii 
ileyh Abdülkadir dilme mecduhu yedinden tem�men ahz 
ü kabz eyleyüp ba'de' l-yevm miirrü'z-zikr ol bir masura 
suda müvekkilüm mumii ileyh Abdülvehhiib Efendi'nün 
aliika vü medhali kalmayup !ağın ü kanaviitdan mikdar-ı 
mu'ayyen hissesiyle bir masura ma-i cari müvekkil-i 
muma ileyh Abdülkadir dame mecduhunun mülk-i 
müşteraları alınışdur didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ve
kil-i mezbur Mehmed zlde mecduhu meclis-i ınezkurda 
bi' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp pederüm ınuma 
ileyh iştira eylediği bir masura ma-i carlyi mahmiyye-i 
mezburda mahall-i ınünasibden ifraz ve Kabasakal 
mahallesinde vaki ' hanesine cılr'i olmak üzre ta'yln ü 
tahsis eyledi didükde ma hüve' l-vaki' bi 't-taleb ketb 
alındı diyü bin yüz kırk beş senesi Zi ' l-hicce'sinün 
yiğirıni dokuzıncı güninden taraf-ı şer'den hüccet-i 
şer' i yy e virilmekle mucebince ni şan-ı hümayun yazı l
mışdur. 

F1 7 R sene [ 1 ] 1 47 [6 Eylül 1 734] 

1113211 Boğazkesen kalesi civarında Hacı Mehmed'in 
çiftliğine bağlı mülk suyunun yolunun yeniden yapıl
ması ve temizlenmesine dair her at kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Galata kazası muzafatından istinye nahiyesinde bi ' l-fı ' l  
naibü'ş-şer' olan mevlana Mehemmed Kelam'i z'ide 
ilmuhı1 ile , hala Su nazırı olup miyiih-ı ınüte'addide 
ahvaline vuküf-ı tamını ve şu' ur-ı kemali olan kıdve
tü ' l-eınacid ve' l-a'yan el-Hacc Osman zide kadruhı1 ve 
Rah-ı ab katibi el-Hacc Abbas ve yine Rah-ı ab 
kethudası Halil ve Sultan Bayezld-i Veli serbölüği usta 
ei-Hiicc Hasan ve Hisar suyolcısı Hacı Mehemıned ve 
yine Riih-ı abi Hüseyin Halife nam kirnesneler ile 
Boğazkesen kal' ası civarında· Söğüt! i dere nam malıall de 
vaki ' tecd'idden ınüstağnl ve hall ve kimesnenün mü!-
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kine ittisalden ari bir mevzi '-i hallde zikr-i ati su 
lağmınun başmesleği üzerine vanlup akd-i meclis-i şer' 
olındukda meclis-i ma'küd-ı mezbilrda rafı' haliyıl Si
lahdar ocağı'nda hallfe-i sani olan el-Hacc Mehemmed 
ibn-i Hüseyin zlde kadruhil takrlr-i kelam ve ta'blr-i 
ani ' I-meram idüp işbu yedümde olan hüccet-i şer' iyye 
mantilkınca hala mutasarrıf olduğum çiftliğüm deril
n ında İcra olman suyın !ağın ü kanavatı haraba müşrif 
olup hası l  olan su bu mahallde cennet-mekan fır
devs-aşiyan merhum Sultan Süleyman suyınun ana 
yolına dah i l  olmamağla bundan akdem lağm ü kana
vatın tecdld ü tathlr itdürmişidüm lakin zikr olman 
suyın henüz mikdan ma' lilm olmayup ve hala Rum 
aylarında Ağustos ayınun on yedinci güni olup sularun 
kılleti vakti olmağla erbabı beyninde mu 'tad olan tarz-ı 
ma'rilf ve semt-i me' lilf üzre vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahlh i le tahmin ol ınup kema fı ' l-evvel ana yolına 
zamm ile İcra olmmak matlilbumdur didükde nazır-ı 
milma ileyh Hacı Osman ve suyolı ma'rifetine mü
te 'allik olan balada mezkilru' l-ism eşhas ma-i mezkilrun 
mikdar-ı zatına nazar eyledüklerinde beynlerinde 
mu'tad olan tarz-ı ma'rilf üzre vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahlh ile tahmin eyledüklerinde tarnın ü revan bir buçuk 
masura su cari oldığını her biri ba'de ' l-mu'ayene 
ve' l-müşahede kema hüve hakkuhil ihtiyarları zeyl-i 
veslkada muharrerü' l -esaml müslimln huzurlarında mu
karrer ü muhakkak ve bi ' l-cümle kelimatları ittihad ü 
ittifak üzre olmağla takrlrleri tahrlr ve milma ileyh 
el-Hacc Mehemmed zlde kadruhil yedine i 'ta olınduğın ı  
müş' ir bin yüz kırk sekiz senesi Rebl'u' l-ahiri'nün 
dördünci güni tarihiyle müverrah taraf-ı şer'den hüc
cet-i şer' iyye virilmekle milcebince nişan-ı hümayiln 
yazılmışdur. 

Fi 1 6  R sene [ 1 ] 1 48 [5 Eylül 1 735]  

11133/1 Haslar, Çınarlıçeşme ile Kara Ahmedli köyü 
arasında Sultan Bayezid suyoluna mülhak Hassa su 
nazırı Hacı İbrahim 'in katma suyunun mikdarının 
belirlendiğine dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayiln oldur k i :  
Sad ır olan ferman-ı alişana imtisalen canib-i şer' -i 
münirden irsal o lınan mevlana Mehmed Sa'id zide 
i lmuhil hala Hassa su nazırı olan kıdvetü'l-emacid 
ve' l-a'yan Halil ibn-i e i-Hacc İbrahim zide mecduhil ve 
Katib-i rah-ı abyan Abbas ve Suyolcılar kethudası olup 
merhum ve mağfilrun leh Sultan Bayezid Han-ı Veli 
tabe serahu cami-i şerifı serbölüği ei-Hacc Hüseyin i le 
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Havass-ı al iyye kazası'nda Ç ınarlıçeşme ile Kara Ah
medl i  karyesi beyninde merhUm-ı müşarun i leyh Sultan 
Bayezld-i Vell Han evkafı arazisinden mütevelll-i vakf-ı 
mezbür temessüki mantükınca mu'ayene vü müşahede 
olman etraf-ı rab i 'as/7 savakiyyesi ve Kassabbaşı tar
lası ve Abdullah tarlası ve dere ile mahdüd hala 
serhallfe-i muhasebe-i Harerneyn-İ şerlfeyn olan rafi' 
kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan İbrahim bin Mehemmed zl
de mecduhfinun havza-i tasarrufında olan tarlanun üzeri 
ne vanlup nazır-ı ınılma ileyh ve katib-i rah-ı abyan ve 
evkaf-ı selatin serbölükleri ve zeyl-i kitabda sair muhar
rerü' l-esaml rah-ı abiler ve ehl-i vuküf müslimln huzu
rında akd-i mecl is-i şer' -i all eyledükde ınılma ileyh 
İbrahim mecl is-i ma'küd-ı mezkürda takrir-i kelam ve 
bast-ı ani ' I-meram idüp Daru' s-saltanati ' l -aliyye-i Kos
tantıniyyetü' 1-mahmiyye'de malıall ü58 münasibden ifraz 
ve Mahmud Paşa mahallesinde kain menzilüm haricinde 
li vechi ' l lahi te 'ala bina eylediğüm çeşmede ve men
zilümde vesair murad eylediğüm mahallde icrasiyçün 
kimesnenün mülk ü tasarrufında ol [may]an lağm ve 
mahalle ittisalden ari olup temessük-i mütevelll-i evkaf 
natık olduğı üzre benüm havza-i tasarrufumda olup işbu 
müşahede olman mevzi'de kendü malurula müceddeden 
hafr ü ihya eylediğüm sekiz aded abardan cem' u tahsil 
ve tahte' l-arz yedi yüz elli aded künk i le asrında Vezlr-i 
a'zam müteveffa Köprili Mehemmed Paşa'nun haya
tında mahmiyye-i mezbfirede Diki litaş kurbında bina 
eylediği han ve darü' l-hadlse icrasiyçün cem' u tedarük 
eyledüği suyı yolına müteveffa-yı müşarun i leyhün 
evkafı mütevel lisi olup hala rikab-ı hümayfınum 
kayimmakamı olan düstfir-ı mükerrem müşlr-i müfah
ham nizamü' l-alem vezlrüm Ahmed Paşa edama' l lahu 
te'ala iclalehünun iznini mutazammın mecra-yı ma-i 
kanavat içün yevmi dört akçe icare takdiriyle vakf-ı 
müteveffa-yı müşarun ileyhün mahall-i mezkürda cari 
olan ana suları yolına bi izn-i mütevelll i lhak u ve59 
idrac eylediğüm ma-i lezlzün mikdan ma' lüm olma
mağla suyolcıları beyninde mu'tad olan tarz-ı ma'rüf 
[ve] semt-i me' lfif üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sah'ih i le 
tahmin ve yedüme hüccet-i şer' iyye tahrir ve i 'ta 
olmmak matlfibımdur didükde mfıma ileyh İbrahim zlde 
mecduhfi balada tafsll ü beyan ve şerh ü ıyan eyledüği 
vech üzre işbu müşahed mahallde müceddeden malıyla 
hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat ile cem' u hası l  itdüği 
suyı nazır-ı muma i leyh ve katib-i ralı-ı abyan ve 
kethuda-yı mezbfir ve serbölükler [ve] rah-ı abiler 

57 erba'ası 

58 mahal l-i 
59 "ve" mükerrerdir. 
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beynlerinde ala vechi ' l-mu 'tad vezn ü tahmin eyle
düklerinde cem'an iki buçuk masura tarnın ü kamil ve 
revan suları olduğın ı  her biri icma' u ittifak üzre haber 
virdüklerini mevlana-yı mezbfır mahallinde ketb ü tahrlr 
ve ba'dehfı ma'an ba' s olınan Çukadar Ahmed bin 
Mehemmed ve Muhzır Abdul lah ile meclis-i şer'a gelüp 
ala vukü' ihl inha vü takrlr eyledüklerini müş ' ir akza 
kuzati ' l-müslimln Haslar kadlsı mevlana Abdurrahman 
zldet fezai luhfı tarafından bin yüz kırk dokuz senesi 
Rebl'u' l-ahiri'nün yiğirmi ikinci güninden hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mikebince nişan-ı hümayfın yazıl
mışdur. 

Fl 22 R sene [ 1 ]  1 49 [30 A�stos 1 736] 

11133/2 Köprülü Melımed Paşa evkafi mütevellisi 
Yusuf bin Abdullah 'ın vakıf suyunu Vezir Hacı 
Alımed Paşa'ya kiralaması ve evine su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Daru 's-saltanati ' l-aliyyede vaki' Vezlr-i a'zam-ı sabık 
müteveffa Köprili Mehemmed Paşa evkafınun kaim
makam-ı mütevelllsi olan Yusuf bin Abdullah zlde 
mecduhfı tarafından vekil-i şer'lsi Mehmed bin Mustafa 
nam kirnesne [ile] hala rikab-ı hümayfın kaimmakamı 
olan düstfır-ı mükerrem müşlr-i müfahham nizii
mü' I-alem hala rikab-ı hümayfın kaiınmakamı olan60 
Vezlr ei-Hacc Ahmed Paşa edama' l lahu te 'ala iclalehfı 
taraflarından vekil-i şer'lieri Kapucılar bölükbaşısı olan 
ei-Hacc Süleyman bin Abdul lah ınahzarında bi ' l-vekale 
ikrar ve takrlr-i kelam idüp ınüvekkilem61 mezbfır 
mütevel llsi oldığı müteveffa Köprili Mehmed Paşa'nun 
mahmiyye-i ınezbfırede ta'yln olınan mahal lerde icra vü 
ihya eyledükleri ma-i lezlz-i cariden fazlası lcar olınınak 
vakfa evla o lmağın ma-i ınezbfırun fazlasından bir 
masura suyı !ağın ü kanavatdan hissesiyle iki yüz elli 
guruş mu'accele-i makbfıza ve senevi altı yüz akçe 
icare-i mümasil leriyle vezlr-i ınüşarun ileyhe icar ve 
tasarruflarına izn birle hatt u hatmini haviye temessük 
virilmekle müşarun ileyh dahi ber minval-i vech-i62 
muharrer istlciir ve kabul ve salift.i'z-zikr havza-i 
tasarruflarına dahil  lağm ü kanavatdan hissesiyle 
ınutasarrıf oldukları bir masura ma-i lezlzi mahmiyye-i 
mezbfirede bir ınünasib malıallden ifraz ve Şehzade 

60 "hala rikab-ı hümayı1ıı ka immakanı ı olan" ınükerrerdir. 
61 ıııüvekkilüm 
62 "vech-i" fazladır. 
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dirni-i şerifı kurbında mutasarrıf oldukları hanelerine 
icra itmek murad idüp ta'yin ü tahsis eyledüklerine işbu 
bin yüz ell i  iki senesi şehr-i Recebü' 1-müreccebi'nün 
beşinci güni tarihiyle müverrah Havass-ı refi'a naibi 
olan mevlana Mehmed zide i lmuhı1 imzasıyla mümza vü 
hatmiyle malıtüm canib-i şer'den hüccet-i şer' iyye 
verilmekle veeh-i meşruh üzre berat-ı şerif virilmek 
babında istid'a-yı inayet itmeğİn mucebince nişan-ı 
hümayün yazılmışdur. 

Fi evail-i Receb sene 1 1 52 [4- 1 3  Ekim 1 739] 

1113411 Has/ar, Topcı/ar civarında Mahmut Paşa su
yoluna mü/hak Defterdar İbrahim Efendi 'nin katma 
suyundan ve Kadı Yakup/ı köyü civarında Sultan Sü
leyman suyolına mü/hak Şeyhülislam Feyzullah 
Efendi katma suyundan Defterdar İbrahim Efendi'nin 
sarayına su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Husus-ı at i 'z-zikrün mahallinde ketb ü tahriri iç ün 
b i ' l-iltimas canib-i şer'-i enverden irsal olman naib 
mevlana ei-Hacc İbrahim· zide ilmuhı1 Darü' l-hila
feti ' l-aliyye malıruse-i Kostantıniyye'de Şehzade ca
mi'- i  şerifı kurbında Hoşkadem mahallesinde vaki ' 
düstur-ı mükerrem müşir-i müfahham nizamü' l-alem 
hala tuğra-yı şefif hıdmetinde olan Vezir el-Hacc 
Ahmed Paşa edama' llahu te'ala iclalehünun ikamet 
eylediği saraya vanlup vezir-i müşarun i leyhün huzu
rında zeyl-i kitabda mektUbu' 1-esaml sikat-ı sahlha
tü' l -kelimat hazır oldukları halde akd olman meclis-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkirde sabıka şıkk-ı evvel defter
dan iken ordu-yı hümayunda vefat iden İbrahim Efendi 
ibn-i Muslihiddin'ün veraseti zevce-i metrukesi Hadlee 
Hatun ibn-i63 Hasan Ağa i le keblr oğulları sabıka 
Mevküfati Rakım Mehmed ve Feyzullah zlde mecduhu
ma ve kerimesi Fatıma Hanım nam sağireye münhasıra 
ve mes'ele-i mirasları kırk selımden olup siharn-ı 
mezbureden beş sehmi zevce-i mezbure Hadlee Hatun'a 
ve on dörder sehmi muma i leyhima Rakım ve Fey
zullah'a her bir[ine] ve yedi sehmi sağire-i mezbure 
Fatıma Hanım'a isabet-i tahakkukından sonra kendi 
nefsleri asli ve validesi mezbure Hadlee Hatun karın
daşı muma i leyh Feyzul lah taraflarından vekil-i sabi
tü ' l-vekaleleri ve sağire-i mezbure Fatıma Hanım'un ba 
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hüccet-i şer' iyye vasiyy-i mansubı olan muma i leyh 
Rakım Mehmed bi ' l-asale ve bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve 
takdr-i kelam idüp müşarun i leyh kırk dokuz senesinde 
viri len mübaya'a  hüccetinde tafsil ü beyan ve şerh ü 
ıyan olındığı vech üzre bey' ve kabz-ı semen eyledüğin 
işbu ikamet i [t]düği saray i le içinde cari olan bir buçuk 
masura ma-i lezizün mahall-i nübu ' ı  hüccet-i müba
ya'ada tafsil ol ınmadığına binilen mukaddema işbu 
saraya malik şıkk-ı evvel defterdan iken vefat iden 
el-Hacc İbrahim Efendi ibn-i Hasan işbu iki kıt 'a 
hüccetde tahrlr olmdığı üzre Defterdar Vezlr Mehmed 
Paşa bin seksen dokuz senesinde Havass-ı refi'a kazası'
na tabi'  Topcılar nam karye kurbında Kasım Ağa cisri 
ve çiftliğine karlb karye-i mezbureye gelen dere üstinde 
kimesnenün mülkinde olmayan mevzi '-i halide malıyla 
hafr itdürdüği abar-ı müteferrikadan müctemi' olup tah
te ' I-arz lağm ü kanavat i le Mahmud Paşa suyına bii izn-i 
mütevelli i lhiik eyledüği dört masuradan64 ma' [dan] 
şiraen malik oldığı n ısf masura ma-i lezizine ve zerna
nında şeyhül islam müteveffa es-Seyyid Feyzul lah 
Efendi'nün kaza-i mezbura tabi'  Kadi Ya'küblı nam 
karye s ınurı dahil inde Kemerdere dimekle ma'rilf de
rede ber veeh-i muharrer hafr itdürdüği abar-ı müte'ad
dide lağmlar ve kanavat ile cem' ve müteveffa Hasan 
Paşa suyı yolına andan cennet-mekan firdevs-aşiyan 
merhum ve mağfur Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ma'rfıf kemeri kurbında suyı yol ına bii izn-i mütevelli 
i lhak u idrilc eyledüği on iki masura mildan bir masura 
ma-i lezize necl-i neclbleri ve mahdum-ı hasibieri olup 
a' lemü' l-ulemai' l-mütebahhirln efdalü' l-fudalai ' l-müte
verri 'in bi ' l-fi ' l  şeyhülislam ve müfti ' l-enam olan mev
lana es-Seyyid Mustafa edama' llahu te'ala fezayilehfıya 
temlik idüp anlardan dahi şiraen malik oldığı bir masura 
ma-i leziz ki cem'an bir buçuk masura ma-i leziz . 
olmağla işbu sarayda cari olup tedavül bi ' l-hayr birle 
murisimüz babam mfıma i leyhe anun vefatından sonra 
kırk dokuz senesi tarihinde işbu saray içinde cari olan 
bir buçuk masura ma-i leziz ile ma'an vezir-i müşarun 
i leyh ber minval-i meşruh şiraen mal ik , olup tarih-i 
mezbfırdan beri mülk-i müşteriisı ve hakk-ı tefevvuzleri 
olmışdur keyfe ma yeşil' mutasarrıf olsun didükde 
gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i vaki ' hal i muma ileyhe mahal
l inde ketb ü tahrir ve ma'an ba' s olman el-Hacc İbrahim 
ve Abdullah i le mecl is-i şer 'a gelüp ala vukü' ihl inha vü 
takrirlerini havi akza kuzati ' l-müslimln hala İstanbul 
kadisı mevlana Abdullah Zıdet fezailuhunun imzasıyla 
mümza vü hatmi ile mahtfım işbu bin yüz elli iki 
Şa'ban'ınun yiğirmi beşinci güni tarihiyle müverrah 

64 m�ura 
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hüccet-i şer' iyye virilmekle mikebince nişan-ı hümayfın 
yazılmışdur. · 

Fl gurre-i N sene 1 1 52 [2 Aralık 1 739] 

1113511 İstanbul'da Hoca hanı civarındaki Genç 
Melımed Paşa sarayı 'nın Kethüda Hacı Pir Musta
fa 'ya hibe edilmesi ve bu saraya Toygun Ağa, Halkalı 
ve Mustafa Ağa suyundan su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki : 
İftiharü' l-emacid ve' l-ekarim ei-Hacc Pir Mustafa ket
huda-yı sadr-ı all dame mecduhfı Südde-i sa'adet'üme 
arz-ı hal idüp mahmiyye-i İstanbul'da vaki' Hace hanı 
kurbında Gene Mehmed Paşa sarayı dimekle ma' rfıf 
saray bi ' l-cümle tevabi'  u levahıkı ve derfınına cereyan 
iden ma-i lezlzi i le şeref-bahş-ı sudfır olan hatt-ı 
hümayfın-ı mevhibet-makrfınumla mfıma i leyhe hibe vü 
temllk olınmağla saray-ı mezkfıra cari Toygun Ağa suyı 
nısf çuvaldfız su ve Bedestan kethudası Hüseyin Ağa 
suyı dimekle ma'rfıf bir masura su ve bii ferman-ı all 
Halkalu suyından dahi iki masura vesair su ki min 
haysi ' l-mecmfı' üç masura üç buçuk çuvaldfız su bun
dan akdem saray-ı mezkfıra cari alıgeldiği üzre cari 
olması babında inayet reca. ve sildır olan ferman-ı all 
üzre Hassa su nazırı ve kethudaları ve rah-ı abileri hazır 
oldukları halde defter-i abdan derkenar aldığı vech üzre 
sicil latdan dahi tatbik alınarak tefahhus ve istiksa' 
ol ındukda Küçükköy sınurında Akyarlar nam mahallde 
Toygun Ağa suyı nısf çuvaldfız ve Bakrac deresi' nde 
Bedestan kethudası Hüseyin Ağa suyı bir masura ve 
mlrl Halkalu suyından Atlka Sultan suyı iki masura ve 
Kavak deresinde Kiremitci Mustafa Ağa suyı üç çu
valdfız cem'an üç masura ve üç buçuk çuvaldfız suları 
zahir ü nümayan olup ve zikr al ınan sular mahmiyye-i 
İstanbul'da Hace hanı kurbında Gene Mehmed Paşa 
sarayı dimekle ma'rfıf "kethuda-yı sadr-ı a'zaml mfıma 
ileyhe temllk al ınan saraya el-yevm cereyanını bağçe-i 
hassa serbölüği e l-Hacc Mustafa ve Hace Paşa suyolcısı 
Mehemmed ibn-i Halll nam kirnesneler haber virdük
lerin kıdvetü' n-nüvvabi '  1-müteşerri ' In Haslar kazası 
naibi mevlana Mustafa z'ide ilmuhfı i ' lam itmeğİn mfı
cebince nişan-ı hümayfın yazı lmışdur. 

Fl 1 7  C sene [ 1 ] 1 54 [30 Ağustos 1 74 1 ]  
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1113512 Daye Hatun mahallesindeki İbşir Hüseyin 
Paşa sarayının ve bu saraya bağlı olan suyun Tez
kire-i sani Mehmed Haşim 'e ait olduğuna dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Su nazırı · Halil z'ide kadruhu ve kethudaları bağçe-i 
hassa serbölüği ei-Hacc Mustafa ve Sultan Bayezid 
serbölüği ei-Hiicc Hasan ve merhUm ve mağffirun leh 
Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han Gazi serbölüği el-Hiicc 
Mehmed Turunçluk serbölüği diğer el-Hiicc Mehmed 
vesiiir riih-ı abiler bi ecma' ihim mecl is-i şer'de işbu 
riifi'-i tevki' -i refi'-i  ferhunde-fiil-ı hakiini ve nakil-i 
yarlığ-ı beliğ-ı meserret-unvan-ı tilediiri kıdvetü' l-ema
cid ve' l-a'yan Mehmed Haşim tezkire-i sani zide 
mecduhunun mahmiyye-i İstanbul'da Timurkapu kur
bında D ii ye Hatfin mahallesinde vaki ' müteveffa İbşlr 
Hüseyin Paşa sarayı dimekle ma'rfif ma' lumu' l-hudud 
mutasarrıf olduğı sarayda bii ferman-ı iili Dlviin 
kaleminden derkenar olınduğı üzre kanaviit [ü] mü
senniit i le muhrez bir masura su cari olduğı zikr u tasrih 
olınup ve zikr olman bir masura ma-i leziz saray-ı 
merküma i la haze' l -an cari olup ve saray-ı merküm ma-i 
ciirisi i le ma'an tediivül-i eyiidl ve şirii-i şer' l  i le malik 
ve mutasarrıf olmagelmişdür diyü her biri ala ta
riki ' ş-şehacte haber virmeleriyle ihbar ve i ' liimları(?) 
mucebince işbu bin yüz ell i  dört senesi miih-ı Cumii
de'l-ahire'sinün on beşinci güni tarih iyle müverrah ve 
hatm ü imziisıyla mümzii vü mahtum Havass-ı refi'a 
nilibi mevlana Derviş Mustafa zlde ilmuhfi tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmeğin mucebince tevcih ol ınup 
n işiin-ı hümayun yazılmışdur. 

[Fi] 20 C sene [ 1 ] 1 54 [3 Eylül 1 74 1 ]  

1113611 İstanbul'da Sur dışında Sultan Mehmet Vak
fı 'na ait olup Fatih camiine bağlı olan suların fazlası
nın bir kısmının Sadrazam kethüdası Pir Mustafa'ya 
kiraya verilerek istediği yere bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Çun netiiic-i kazaya ve ahkiim suver-i sukuk-i liizı
mü' l-ihkiim menaşir-i meymenet-neşir-i seliitin-i iziim 
ile rüsuh u istihkiim olmak ka' ide-i hasene-i kadime ve 
dir[i]ne-i müstahsene-i müstedime olmağın biniienaleyh 
İstanbul'da viiki ' cennet-mekan firdevs-iişiyiin merhum 
ve mağffirun leh Ebu' l-feth Sultan Mehemmed aley
hi 'r-rahmetü ve' l-gufran hazretlerinün evkafı müte-
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velllsi olan kıdvetü' l-emıkid ve' l-a'yan Mustafa zide 
mecduhu tarafından vekili oldığı el-Hacc Abbas Efendi 
ibn-i Mustafa ve Turuncı65 suyolcısı Mehmed Halife 
ibn-i Abdullah nam kirnesneler şehadetleriyle sabit ve 
mütehakkık olan Halil ibn-i Hüseyin nam kirnesne 
meclis-i şer' -i enverde mahmiyyede mezburede66 Tutl 
Abdüllatlf mahallesi sükkanından işbu rafı'-i tevki'-i 
refl- ' i  ferhunde-fal-ı hakani iftiharü' l-emacid ve' l-eka
rim cami'u ' l-mehamid ve'l-mekarim hala kethuda-yı 
sadr-ı all ei-Hacc Pir Mustafa dame mecduhünun 
tarafından vekil-i şer'isi olan S ilivri l i  Ahmed Efendi 
ibn-i Yusuf mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrir-i 
kelam idüp ve müvekki lüm ınılma ileyh Mustafa 
mütevelllsi oldığı merhum-ı müşarun i leyhün cami'-i 
şerifı içün cari olan sularına haric-i surdan ahar 
kimesnelerün hafr u icra ve hakk-ı mecrasıyla vakf-ı 
şerif suyına idhal olman hakk-ı mecralar vakf-ı şerife 
fazla olup ınılma ileyh ei-Hacc Pir Mustafa dame 
mecduhu mezkur hakk-ı mecradan mu'accelesiyle bir 
masura ab-ı lezlze tal ib ü ragıb olup nazır-ı vakf-ı şerif 
olan Vezlr-i a'zam el-Hacc Ahmed Paşa edama' llahu 
te'ala iclalehü ve za'afe bi 't-te'yldi iktidarehü ve 
ikbalehunun taraf-ı bahirü' ş-şereflerinden vürud iden 
ferman-ı alllerine imtisalen bir masura ab-ı lezizün beş 
yüz guruş mu'accelesi vakf-ı şerif içün ahz o lınup beher 
sene otuz akçe mukata'asıyla fazla olan mezkür sudan 
bir masura suyı tasarrufıyçün bi hasebi't-tevliye izn 
virilüp hala cami ' -i şerif havallsinde mekteb IJIUkabi
linde olan terazüdan ifraz ve diledüği mahalle İcra 
eyleyüp madamki senevi otuz akçe mukata'asın canib-i 

· vakfa eda eyleye bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olup 
cereyanına kirnesne mani '  ve taraf-ı vakfdan muhalefet 
olmmaya diyü işbu bin yüz ell i  dört senesi mah-ı 
Muharremü' l-haramı gurresi tarihli temessük tahrlr ve 
i ' ta eyledükde ınılma i leyh dahi ber minval-i muharrer 
kabul ve diledüği mahalle icra itmek üzre ta'yln eyledi 
didükde gıbbe't-tasdlk ma hüve' 1-vaki' bi 't-taleb ket b 
olındı diyü mah-ı mezbürenün ikinci güni tarihiyle 
müverrah ve imza vü hatmiyle mumza vü mahtüm 
kıdvetü' l-ulemai ' l- muhakkıkin Havass-ı refi'a kazası 
naibi mevlana Derviş Mustafa zlde i lmuhu tarafından 
hüccet-i şer' iyye virilmekle mücebince tevcih olınup 
nişan-ı hümayun yazı lmışdur. 

FI evail-i M sene [ 1 ]  1 54 [ 1 9-28 Mart 1 74 1 ]  

65 Turunçluk 
66 mahmiyye-i mezbCırede 
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11136/2 Köprülü Mehmed Paşa vakftna ait Darül
hadis 'e ve sebillere bağlı olan suyun fazlasının Sadra
zam kethüdası Pir Mustafa'ya kiraya verilerek evine 
ve istediği yere bağlanmasına dair berat kaydı 

Nişan-ı hümayün oldur ki :  
Çün inayet-i cüy-bar-ı avatıf-ı şamile-i şahane ve feye
zan-ı çeşme-sar-ı avarif-i kamile-i padişahanem amme-i 
halk-ı alem ve kaffe-i beni adem haklarında seyl-i revan 
ve seyl-i revan(?) gibi sari ve cari olup daima hayyaz-ı 
riyaz-ı kulub-ı enam zülal-i kesiretü' n-neval-i atayarn 
ile mala mal olagelmişlerdür binaen ala zalik savb-ı 
şer' -i enverden irsal olman Başkatib Mehmed Efendi 
ibn-i Mustafa hala Hassa su nazırı olan kıdvetü' l-e
macid ve' l-a'yan Halil zide mecduhünun medine-i, Eba 
Eyyüb el-Ensarl'de Baba Haydar-ı Nakşibendi mahal
lesinde vaki ' menzil ine varup mektubu ' l-esami serbö
lükler vesair ralı-ı abiler huzurlarında akd-i meclis-i 
şer' -i all eyledükde İstanbul'da merhum ve mağfürun 
leh Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han tabe serahu cami'- i  
şerif'i kurbında Tütl Abdüllatif mahal lesi sükkanından 
işbu rafı ' iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim cami'u ' l-meha
mid ve' l-mekarim Pir Mustafa kethuda-yı sadr-ı ali 
dame mecduhü tarafından vekil oldığı es-Seyyid 
Ebubekir Ağa ibn-i es-Seyyid Ahmed ve e l-Hacc 
Mehmed bin A li şehadetleriyle sabit ve mütehakkık 
olan el-Hacc Mustafa Ağa bin Hafız Ahmed mecl is-i 
ma'küd-ı mezkürda müteveffa Köprili Mehmed Paşa 
evkafınun mütevelli kaimmakamı olan Y üsuf Ağa 
tarafından vekil oldığı es-Seyyid İbrahim Ağa bin 
Mahmud ve Mustafa bin Osman şehadetleriyle müte
hakkık olan Ali Ağa b in Mustafa hazır oldığı halde 
bi ' l -vekale takrir-i kelam ve bast-ı meram idüp 
müteveffa-yı ınılma ileyhün darü' l-hadis ve sebillerine 
cari ma-i lezizün fanlasından ma'ada vakf- ı  mezbürun 
yollarına mülhak sularun hakk-ı mecrasından müctemi '  
ma' lümu' l-mikdar ma-i lezlz ta'yin ol ınan mahallere 
kema yenbaği cereyan itdükden sonra baki fazlasınun 
icarı vakfa enfa' oldığı vechile ma-i mezbürun hakk-ı 
mecradan müctemi '  zevaidinden bir masura ma-i lezizi 
kanavatdan hisse-i mu'ayyenesiyle beş yüz guruş 
mÜ'accel-i makbüza kaimmakam-ı mütevel li-i merküm 
Yusuf bi 't-tevl iye müvekkilüm Mustafa dame mecduhü 
icar ve dilediği malıallden icraya izn birle işbu bin yüz 
elli üç senesi Zi' l-ka'de'sinün evasıtı tarihiyle müverrah 
ha tt u hatmini havl temessük tahrir ve i 'ta itmeğin nazar 
olınup kıbel-i şer'den l i  ecl i ' l-istihkam hüccet-i şer' iyye 
i ' ta olmması matlübımdur diyü bir kıt'a temessük iraet 
olındukda ba'de'n-nazar mazmünı min küll i ' l-vücuh 
takrir-i meşrühlarına muvafık bulındığı mastür olmağla 
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marrü'z-zikr bir masura ma-i leziz kanavat-l mu'ay
yenesiyle müvekki lüm muma i leyhün havza-i tasarrufla
rına dahil olmağın dilediği mahall-i münasibden ifraz 
idüp ve menzilinde vesair muradı oldığı mahallerde icra 
itmek üzre ta'yin eyledi . didükde kaimmakam-ı müte
velli-i merkürnun vekil-i şer' isi mezkur All tasdik 
eylediğini mevlana-yı mezbur vaki ' hali ba'de't-tahrir 
ma'an ba's olman ümena-i şer ' le meclis-i şer'a gelüp 
ala vuküihi inha vü takrir eylediğini natık sene-i 
mezbure Zi ' l-hiccetü'ş-şerlfesi gurresi tarihiyle müver
rah kıdvetü ' l-ulemai ' l-muhakkıkin hala Havass-ı aliyye 
kazası naibi mevlana Derviş Mustafa zlde ilmuhunun 
imzasıyla mümza vü hatmiyle malıtum hüccet-i şer' iyye 
virilmeğin mucebince tevcih ol ınup nişan-ı hümayun 
yazılmışdur. 

Fi gurre-i Z sene 1 1 53 [ 1 7  Şubat 1 74 1 ]  

1113711 Küçükköy
_
'de Sırıklıçayırı civarında Sultan 

Süleyman suyoluna mü/hak Suyolcular kethüdası 
Hasan 'ın katma suyunun Sadrazam kethüdası Pir 
Mustafa 'ya satılarak evine ve istediği yere bağlanma
sına dair berat kaydı. 

/ 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Husus-ı ati ' l-beyanun mahallinde ketb ü tahrlri içün 
bi ' l-iltimas savb-ı şer'-i  enverden irsal o lman Başkatib 
Mehemmed Efendi bin Mustafa Efendi Su nazırı olan 
kıdvetü' l -emacid ve' l-a'yan Halil bin el-Hacc İbrahim 
zlde mecduhu ile Havass-ı aliyye kazası'nda suyol ı  
karyelerinden Küçükköy kurbında S ırıklıçayırı dimekle 
meşhur mahallde Emirler deresinde vaki'  su mesleğinün 
üzerine vanlup zeyl-i sahifede mektübu ' l-esami müsli
mln huzurlarında akd-i meclis-i  şer' -i all eyledükde 
Suyolcılar kethudası ei-Hacc Hasan bin Mustafa z'ide 
kadruhu meclis-i ma'küd-ı mezkurda işbu rafi'- i  tevki' - i  
refi'- i  ferhunde-fal-i hakani iftiharü' l-emacid ve' l -eka
rim hala kethuda-yı sadr-ı all el-Hacc Pir Mustafa dame 
mecduhu tarafından husus-ı ati 'z-zikri tasdika vekil 
oldığı etba' ından Ahmed bin Mehmed ve el-Hacc 
Mustafa bin Mahmud nam kirnesneler şehadetleriyle 
sabit ve mütehakkık olan kethudası Ahmed Efendi bin 
Yusuf mahzarında ikrar ve takrir-i kelam idüp yedümde 
olan mübaya'a  hücceti natık oldığı üzre şiraen mülküm 
olup marrü'z-zikr S ırıklıçayırı'nda Emir[ler] deresinde 
işbu kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi' -i hallde 
müşiihede ve mu'iiyene olman yedi aded baca ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavatların ba'de't-ta'mir ve't-tathir 
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cem' u tahsil eylediğüm suyı nazır-ı merküm ve katib-i 
rah-ı abi ve zeyl-i kitabda mastı1ru' l-esami serbölükler 
vesair ralı-ı abiler ala vechi ' l-mu'tsld beynlerinde vezn-i 
sahih i le ba'de ' l-vezn ve't-tahmln hakk-ı mecrasıyla 
hta'an tarnın ü kami l  ve revan bir masura ve bir 
çuvaldı1z su cari olduğın b i ' l-ittifak haber ve sali
fti'z-zikr suyı ol mevzi 'de merhum ve mağfı1run leh 
Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe serahu suyı yol ına b i  
izni mütevelli ilhak u idrac olınup el-haletü hazihi zikri 
sebk iden yedi aded bacadan cem' u tahsil olman 
marrü'z-zikr b ir masura ve b ir çuvaldı1z suyımı !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet ile bi cümleti 't-tevabi '  ve' l-leva
hık tarafeynden Icab ve kabı1l i  havi ve şürı1t-ı müf
sideden ari bey' -i bat-ı sahilı-i şer' i i le evkaf-ı selatin 
serbölükleri vesair ralı-ı abiler ma'rifetleriyle altı yüz 
otuz dört guruşa müvekkil-i ınılma i leyh ei-Hacc Pir 
Mustafa dame mecduhı1ya bey' u temlik eylediğümde ol 
dahi salifu 'z-zikr ma-i lezlzi mahmiyye-i istanbul'a 
dahi l  oldukda bir mahall-i münasibden ifraz ve sakin 
oldığı menziline ve riıuradı oldığı sair mahallde icra 
içün ber veeh-i iştira vü temel lük ve kabul eyledükden 
sonra semeni olan meblağ-ı mezbı1r altı yüz otuz dört 
guruşı müvekkil-i ınılma ileyh el-Hacc Pir Mustafa 
dame mecduhı1 yedinden bi ' t-temam ahz ü kabz eyle
düm ba'de' l-yevm mebi'-i mezkı1rda benüm veehen mi� 
ne' l-vücuh alaka vü medhalüm kalmayup salifti' l-beyan 
yedi aded baca ve tahte' l-arz lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le bir masura ve bir çuvaldı1z ma-i lezlz 
müvekkil-i ınılma i leyhün mülki olmışdur mutasarrıf 
olsun didükde gıbbe't-tasdlkı ' l-mu'teber vaki '  hali 
mevlana-yı mezbı1r mahallinden ketb ü tahrir ba'dehı1 
ma'an irsal olman Çukadar Hüseyin bin Hasan ve 
Muhzır Hüseyin bin Mehmed i le meclis-i şer'a gelüp 
ala vukü' ihi inhii vü takrir eylediğini hiivi bin yüz ell i  
senesi malı-ı Recebü' l-müreccebinün onuncı güni tari
hiyle müverrah kıdvetü' l-ulemai ' l-muhakkıkin medine-i 
Eba Eyyı1b el-Ensari nilibi mevlana Ebubekir zlde 
ilmuhı1nun imzasıyla mümza vü hatmi ile malıtum 
hüccet-i şer' iyye virilmeğin mucebince tevdh olınup 
nişan-ı hümayı1n yazılmışdur. 

Fi gurre-i Receb sene 1 1 50 [25 Ekim 1 737] 

1113811 Ayaso.fYa camii yakınında inşa olunan ima
rete Halkalı suyolundan su verilmesine dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
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Çün saki-i feyz-bahşa-yı vücüd-ı küll i  şey ' in ber muk
teza-yı falıva-yı ve mine' l-mai külle şey'in hayy meca
ri-i ecsad ü eşbaha isale-i mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol 
ma-i karahun asar-ı infıcarından sath-ı pehna-yı gabrayı 
nümüdar cennatün tecri min tahtihe' l-enhar eyledükde 
benüm yenabi'-i inayet-i şamilemi mecra-yı ma-i nu'a
ma ve abişhor aynen yeşrabu biha ibadullahi yüfeccirü
neha tefcira eyledi binaen ala haza zernan-ı meyme
net-nişan-ı şahane ve hengam-ı mevhibet-encam-ı 
padişahanemde daima zirnam-ı atüfet-irtisam yümn-i 
himmet-i mülükane ve semend-i mekremet-peyvend 
hüsn-i azlınet-i büsrevanem basit-ı rüy-ı zeminde hayrat 
u meberrat-ı cezlle ve in'amat u İhsanat-ı eellle vü 
cemile icad ve ibkasıyla tevsi'-i daire-i ma'aş-ı fukara 
vü ubbad ve terfih-i vücüh-i inti'aş-ı muhtac!n ü zühhad 
semtine masrüf ve ma'tüf olmağın bu def'a dahi 
hasbeten l i ' l lahi te'ala ve taleben li merdati Rabbi
hi ' l-a' la taraf-ı bahirü' ş-şeref-i mülükane ve canib-i 
mevahib-i ·calib-i hüsrevanemden mahmiyye-i İstan
bul'da Ayasofya-i kebir cami'- i  şerifı kurbında müced
deden bina vü ihyasına irade-i seniyye-i hidlvanem 
ta'alluk iden imaret-i amire-i hümayfinuma cereyan 
itmek içün iki masura ma-i leziz muktezi olup ve Bab-ı 
hümayün kurbında Halkalı suyına mahsus olan kulleden 
zikr olman iki masura ma-i leziz ifraz ve imaret-i 
amire-i hümayfinuma mahsus olmak üzre hala hatr-ı 
hümayün-ı şevket-makrünum şeref-yafte-i sudür olmağ
la mficebince işbu berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gaya
tumla zikri mürür iden kul leden siyak-ı meşrüh üzre iki 
masura ma-i leziz ifraz ve veeh-i meşrüh üzre taraf-ı 
lami 'u ' ş-şeref-i mülükanemden bina vü ihya olmacak 
imaret-i amire-i hümayünuma icra olmmak içün ta'yln ü 
tahsis eyledüm fıma ba'd ma-i mezkürun imaret-i 
amirerne cereyanına efrad-ı aferideden bir ferd mani' u 
dafı' olmayup bir vechile dahi ü ta'arruz kılmaya diyü 
yazılmışdur. 

Fi 27 Ca sene 1 1 5 5  [30 Temmuz 1 742] 

1113812 Köprülü Mehmed Paşa vakfına ait darüllıadis 
ve çeşmelere bağlı olan suyun bir miktarının Mek
tupçu Behçet Mehmet'e kiraya verilerek evine 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayün oldur ki :  
Çün netayİc-i kazaya ve alıkarn suver-i sukük-ı lazı
mü' l-ihkam menaşir-i meymenet-neşir-i selatin-i izam 
ile rüsüh ve istihkam olmak ka' ide-i hasene-i kadime ve 
dlr[i]ne-i müstahsene-i müstedime olmağın binaen ala 
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ziilik mahmiyye-i İstanbul'da Vezlr-i a'zam-ı siibık 
Köpri l i  Mehmed Paşa evkafınun mütevelli kaimmakamı 
olan Yusuf zlde kadruhu tarafından zikr-i ati hususına 
vekil olduğı el-Hiicc Abdülkadir bin Mehmed ve Halll 
bin Abdullah nam kimesnelerün şehiidetleriyle sabit ve 
mütehakkık olan Mustafa bin Abdul lah meclis-i şer'de 
mahmiyye-i mezburede Hoşkadem mahallesi sükkiinın
dan raft' Mektubl-i defterdar-ı siibık Behcet Mehemmed 
zide mecduhu tarafından husus-ı at i' I-beyanı tasdika 
vekil olduğı Süleyman b in Abdullah ve Mehmed bin Ali 
nam kirnesneler şehiidetleriyle sabit olan Ya'küb bin 
Hasan mahzarında bi ' l -vekiile ikriir ve takrlr-i keliim 
idüp müvekkil-i mumii ileyh Mehemmed Behcet yedine 
i 'ta o lınan temessük niltık olduğı üzre müvekkilüm 
mumii i leyh kaimmakam-ı mütevelllsi olduğı müşiirun 
i leyh Köpril i  Mehmed Paşa'nun diirü' l-hadls ve çeşme 
vesiiir hayriltı içün icrii itdürdiği ma-i lezizden olmak 
üzre bir masura suyı ba'de' l-ifriiz üç yüz guruş 
mu'accel-i makbuza ve yevmi bir akçe müeccele ile 
mumii i leyh Mehemmed Behcet'e bi 't-tevliye lciir ve 
dilediği malıallden ifriiz idüp mahmiyye-i mezburede 
siilifli' I-beyan Hoşkadem mahallesinde viiki' sakin 
olduğı menziline icrii itmek üzre izn virdiğinde ol dahi 
ber veeh-i meşruh iciir ve kabul itdükden sonra ta'yln 
olınan iciire-i müeccelesin vakfa edii ve ta'mir u termi
mini gördükde ma-i mezbura keyfe ma yeşil' mutasarrıf 
olsun didükde gıbbe't-tasdik li eel i' 1-istihkiim hala 
Havass-ı refi' a kazası n iii bi mevlana el-Hiicc Abdullah 
zide ilmuhunun imziisıyla mümzii vü hatmiyle mahtum 
hüccet-i şer' iyye olınmağla mucebince tevcih olınup 
nişiin-ı hümiiyun yazılmışdur. 

[Fl] 24 S sene [ 1 ] 1 56 [ 1 9 Nisan 1 743] 

1113911 Soğan Ağa mahallesindeki eve bağlı olup 
Sultan Bayezit vakfı katibi Mustafa 'ya intikal eden su 
hissesinin Kesedar Ferit Mustafa 'ya satılmasına dair 
berat kaydı. 

Nişiin-ı hümayun oldur ki :  
Çun netiiyic-i kazayii ve ahkiim suver-i sukuk-i liizı
mü' l-ihkiim menaşir-i meymenet-neşlr-i seliitin-i iziim 
ile rüsuh ve istihkiim bulmak ka' ide-i hasene-i kadime 
ve dir[l]ne-i müstahsene-i müstedlme olmağın binilen 
ala ziilik İstanbul'da Küçük Ayasofya mahallesi ahii
llsinden siibıka merhum ve mağffırun leh Sultan Baye
zid-i Veli tiibe seriihu vakfınun katibi olan es-Seyyid 
Mustafa bin Musa saray-ı sadr-ı a' zamlde viiki'  Re!-
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sü' l-küttaba mahsus odada ma'küd meclis-i şer'de i şbu 
raft ' kisedar Ferid Mustafa ibn-i ei-Hacc Mehmed zide 
kadruhu mahzarında pederüm Musa ibni Osman fevt 
oldukda veraseti zevce-i menkilha-i metrukesi Fatıma 
Hanım ibnet-i İsma'il Paşa i le sulbi eviad-ı kibarı 
benüm ile er karındaşum es-Seyyid Mehemmed Sa'id 
ve kız karındaşum Fatıma'ya münhasıra, ve sahilı-i 
mes'elesi kırk selımden olmağla siharn-ı mezburenün 
beş sehmi zevce-i mezbureye ve on dört sehmi benüm 
ile er karındaşum merküma ve yedi sehmi kız karın
daşum mezbureye isabeti tahakkukından sonra pederüm 
mezbürun i le' I-vefat yedinde mülk ve hakkı idüği 
muhakkak o lup mahmiyye-i mezburede Soğan Ağa 
mahallesinde vaki ' menzil inde eMI kanavat-ı memlüke
sine tebe' iyyet ile isti 'mal ol ınur n ısf masura ma-i 
lezlz-i cariden tashlh-i mezbür üzre bana isabet iden on 
dört sehm h isse-i irsiyye-i şayi 'amı ma'a mafih mi
ne't-tevabi '  ve' l-levahık tarafeynden Icab ve kabill i  havi 
şürüt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahilı-i şer'! i le muma 
ileyh Ferid Mustafa'ya iki yüz ell i  guruşa bey' u temllk 
ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira vü temellük ve kabul 
idüp semeni olan meblağ-ı mezbfır iki yüz ell i  guruşı 
yedinden temamen ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm 
zikr olman nısf masura ma-i lezlz-i carinün kırk 
sehmden on dört sehmi müma i leyh Ferid Mustafa'nun 
mülk-i müşterası olmışdur keyfe ma yeşa' ve yalıtar 
mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer' i ma 
vaka'a  bi ' t-taleb ketb olındı diyü Eyyub-i Ensari kazası 
naibi mevlana ei-Hacc Abdul lah z'lde i lmühü tarafından 
imzasıyla mümza ve hatınİyle malıtüm hüccet-i şer' iyye 
viri lmekle mücebince tevcih ol ınup nişan-ı hümayun 
yazılmışdur. 

[Fi] 2 1  M sene [ 1 ] 1 5 5 [28 Mart 1 742] 

11139/2 Sultan Mehmet tarafindan inşa olunan Ka
lenderhane camii ve medresesine ve yeniden inşa 
olunacak çeşmeye Halkalı suyalundan su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

[Derkenar] İhsan-ı hümayunum olmağla işbu mül
kname-i mülukanem mucebince amel ol ınup hi lafından 
hazer olma diyü unvanına hatt-ı hümayün keşlde kıl ın
mışdur. 

[Derkenar] İn ayet! ü sa' adet! ü Daru ' s-sa' adet i '  ş-şe
rifem ağası Beşir Ağa hazretleri ne Kalenderhane cami '  i 
içün ba hatt-ı hümayün-ı şevket-makrun ihsan buyurı lan 
bir lüle suyın beratı suretidür. 
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Çun saki-i feyz-bahşa-yı kül l i  şey ' in ber mukteza-yı ve 
mine' l-mai kül le şey' i n  hayy ifaza-i fliyuzat-ı peyderpey 
i le kanaviit-ı ecsad ü eşbaha isale-i mai' l-hayat-ı erviih 
idüp ol ma-i karahun asar-ı infıcarından çemenzar-ı 
basit-ı gabrayı bedayi ' - i  kudret-şi 'iir i le nümudar cen
niitün tecrl min tahtihe' l-enhiir eyledükde benüm yenii
bi' -i iniiyet-i şam ilemi maksern-i mecrii-yı ma-i nu'a
mii-i viiiii ve iibişhor aynen yeşrabu bihii ibilduilahi 
yüfecciruneha tefclrii itmeğle cuy-bar-ı inayet-i bigaye
tümle küus-ı nüfus-ı atşan çeşme-siir-ı birr ü ihsiinumla 
melean ve mezari ' [u] mearlb-i halk-ı cihan şadab ü 
reyyan olup be tahsis mukarreban-ı hanediin-ı saltanat 
ve mehreman-ı der-i saray-ı h i liifetüm olan zevat-ı 
sütude-sıfatlarun İcra-yı miyiih-ı kerem ve imdiid-ı dim-i 
h imem-i mülukanemle h iyaz-ı aksa-yı metalib ve riyaz-ı 
evfii-yı mearibleri ser-şiir ü hürrem olmak şime-i ke
rime-i c ihan-dar) ve dir[i]ne-i müstedime-i mekii
rim-şi 'iirı olmağın binilen ala ziilik malıruse-i İstan
bul'da cennet-mekan fırdevs-iişiyiin merhum-ı mağfı
ret-nişan Şehziide Sultan Mehemmed Han tabe seralıu
nun cami-i şerifı kurbında vaki'  Kalenderhane cami ' i  
dimekle ma'ruf ma'bed-i kadim cedd-i emcedüm mer
hum ve mağfı1run leh Ebu ' l-feth Sultan Mehemmed 
Han aleyhi 'ş-şaiblne'r-rahmetü ve'r-rıdviin hazretleri
nün inde ' l-feth Ayasafya-i kebir misi l lü ihyii buyurduk
ları ma'bed-i kadim-i münlf ve ceviimi'-i dirineden bir 
cami ' i  şerif olup lakin mürur-ı ezmineden ve adem-i 
ta'mlr-i külliden niişi tersin ü termime eşedd-i ihtiyac 
i le muhtiic olmağla işbu riifı'-i  tevki'- i  refi'u' ş-şiin-ı 
hakani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-resan-ı sultani 
iftihiiru ' 1-havass ve' 1-mukarrebln mu 'temedü' 1-müluk 
ve's-seliitln muhtaru' l-izz ve't-temkin el-muhtass bi 
mez'id-i inayeti ' l-Meliki' l-mu 'in b i ' l-fı'l  Daru' s-sa'ade
ti 'ş-şerlfem ağası olan Beşir Ağa dame ulüvvuhu 
harem-i muhterem-i havra hıdmetde ez kadim ke
mer-bend-i sı dk [u] i hlas ve müstemirr-siir-ı ihtisas 
olarak hergiz rızii-cuyide pa ber ca ve her halde temyiz 
ve tahy'iz-i nişiin ü unviina sezii vü ahrii olmalarıyla n ice 
müddet ratibe-balış-ı teşerrüf ve imtiyaz olan hıdmet-i 
muris-i i leyhlde haz'inedar-ı hiissalığum ile ser-efraz ve 
terbiyet-i nazar-kimya hassiyyetüm ile mümtaz oldukla
rına binaen anlar dahi mütekallid oldukları umurda 
hüsn-i süluk ü istikamet ve kemal-i rüşd ü sadakat i le 
sarf-ı �estmiiye-i akl ü reviyyet idüp meiisir-i hamide ve 
asar-ı sa''ideleri meşhud-ı çeşm-i kadrdiin-ı hiliifet-ni
şiinum olmağla b i  hükm-i hel ceziiü' l-ihsani i l le' l-ihsiin 
vesile-i salalı u siriid ve zeri'a- i  l iyakat ü ist i 'diidları 
hasebiyle derece-i es-seyyid(?) viila-mefharat olan Dii
ru's-sa'iideti 'ş-şerifem ağalığı mesned-i ulyiisına i 'tilii 
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ve rütbe-i kerrübi gıbta-i muharremiyyete irtika birle 
matla' -ı giriban-ı istihalleri taban u dıralışan olmağla 
her halde istihsal-i merazi-i şaMneme mübaderet ve 
İstikmal-i zad-ı ahiret semtine atf-ı t icam-ı himmet idüp 
hatta mehasin-asar-ı fehametleri dahi hakikatde malız-ı 
eser-i feyezan-ı efdal ve hasenat-ı padişahanem olması 
cay-gir-i zamir-i safvet-semirleri oldığı cihetden hasbe
ten l i ' l lahi te 'ala ve taleben li merdati Rabbihi ' l-a' la 
cami'-i mezbürun ta'mirine mübaderet idüp ancak 
cami'-i mezbürun aslında ma-i carisi olmayup dört beş 
aded masiakları bir b i ' r-i amika münhasır oldığından 
evkat-ı hamse ve eyyam-ı cema'atde cema'at-i müslimin 
kı l let-i madan tavazzide zahmet çekdükleri ecilden bir 
mikdar ma-i cariye muhtac olmağla cedd-i emced ve 
es 'adımun asar-ı celilelerini ihya ve mahallesi ahalisini 
irva ve iska içün Halkalı suyından bir mikdar ma-i leziz 
ittisalinde olan su kemerinden ifraz ve zikr olınan 
cami'-i  şerif ve medrese-i münifesi masiaklarına ve 
müceddeden bina olmacak çeşme-i latifeye icra olmma
sı babında ağa-yı müşarun ileyh rikab-ı kam-yabuma 
arz-ı hal birle istid 'a-yı inayet ve isti 'ta-yı mau' l-hayat-ı 
müvahebet eyledüklerine binaen avatıf-ı aliyye-i 
mülükane ve avarif-i seniyye-i husrevanemden encam-ı 
meramlarıyla fevka ma yürad mazhar-ı is'af ü is'ad 
kı l ınup ternam bir lüle su olmak üzre ihsan-ı hümayı1-
num olmışdur diyü şeref-bahşa-yı sudür olan hatt-ı 
hümayün-ı inayet-makrünum mücebince ol mikdar ma-i 
leziz-i cari müşarun ileyhe temlik-i padişahanem 
olmağla işbu berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm 
ve buyurdum ki sal ifti'l-beyan Halkalı suyından ol 
mikdar ab-ı hoş-güvar ağa-yı müşarun i leyhün ta'mirine 
mübaşeret eyledükleri cami'- i  şerif ve medrese-i münif 
masiaklarına ve müceddeden bina olmacak çeşme-i 
latifeye icra olmmak içün ittisalinde olan su kemerinden 
ifraz ve ila ma şae' llah icra ol ınup ol babda icra vü 
cereyanına hiç ferd kainen men kan ve keyfe ma kan ve 
sebeben mine' I-esbab mani '  u dafl' olmayup bir vechile 
dahi ü ta'arruz kılmaya şöyle bi leler alarnet-i şerlfe 
i ' timad kı lalar. 

Fi 1 7  C sene 1 1 60[26 Haziran 1 4  747] 

1114011 Dfırüssaade ağası Beşir Ağa'nın katibi Mus
tafa'nın evine Halkalı suyolundan su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

[Derkenar] İhsan-ı hümayünum olmağla işbu berat-ı 
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alişanum mucebince amel olınup hilafından hazer olına 
diyü unvanına hatt-ı hümayı1n keşide kılınmışdur. 

[Derkenar] İnayetlü sa'adetlü Daru' s-sa'adeti' ş-şerife 
ağası hazretlerinün h ıdmet-i kitabetleriyle müste'ar olan 
Mustafa Efendi'ye ba hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrün 
ihsan olman b ir masura suyın beratı sı1retidür. 

ÇOn cereyan-ı enhar-ı daimü' 1-infıcar-ı avatıf-ı şahane 
ve feyezan-ı uyun-ı ceyhı1n-nümı1n-ı avarif-i padişaha
nemle küı1s-ı nüfus-ı atşan ser-şar u melean ve mezari' 
[u] mearib-i halk-ı cihan şadab ü reyyan olmak şime-i 
ker'i:me-i cihan-darl ve seciyye-i marziyye-i rneka
rİm-şi 'an olmağın binaen ala zalik iftiharü' l-havass 
ve' l-mukarrabin mu'temedü' l-mülı1k ve' s-selatin muh
tarü' l-izz ve't-temkin b i ' l-fı ' l  Daru' s-sa'adeti 'ş-şerifem 
ağası olan Beşir Ağa dame ulüvvuhı1nun hıdmet-i 
kitabetlerinde olan rafı '- i  tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani 
ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-unvan-ı cihan-bani 
kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim Mustafa zide mecduhO 
me'mı1r aldığı hıdmetde vakür-ı rüşd ü dirayet ve 
mezid-i teyakkuz u kiyaset i le sarf-ı dest-maye-i makde
ret ve bezl-i nakdine-i vüs' u kudret idüp etvar u girdar 
ve ahval ü reftarı pesendide vü makbOl ve makam-ı 
hüsn-i rızaya reslde ve mevsfıl aldığı cihetden her halde 
şayeste-i ikram ü inayet ve payende-i ihtiram ü mekre
met olmağla mahrfıse-i İstanbul'da mutasarrıf aldığı 
menziline bir mikdar ma-i lezizün iktizası oldığına 
binaen Halkalı suyından bir masura su kendüye inayet ü 
ihsanum olması babında istid 'a-yı inayet itmeğin ava
tıf-ı al iyye-i mülfikanemden bir masura ma-i lezlz 
ihsan-ı mülı1kanem almışdur diyü şeref-babş-ı sudfir 
olan hatt-ı hümayfın-ı mevhibet-makrfinum mficebince 
ınılma ileyhe ol mikdar ma-i leziz ba'de't-temlik zikr 
olman Halkalı suyından ifraz ve hanesine icra alınmak 
içün işbu berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve 
buyurdum ki zikr olman Halkalı suyından bir masura 
ma-i lezlz mfıma i leyhün mülk-i mahzı olup dilediği 
malıallden ifraz ve menzi l ine icra eyledükde cereyanına 
hiç ferd kainen men kan ve keyfe ma kan ve sebeben 
mine' I-esbab mani'  u dafı ' olmayup bir vechile dahi ü 
ta'arruz kılmaya şöyle bileler. 

Fl 1 7  C sene 1 1 60 [26 Nisan 1 747] 
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1114111 Halkalı suyolundan Fatih camii yanındaki 
Vezir Hacı Mehmed Paşa 'nın yaptırdığı dershaneye su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] İhsan-ı hümayunum olmağla işbu herat-ı 
allşanuro mucebince amel olınup hilafından hazer alına 
diyü unvanına mübarek hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun 
keşlde kıl ınmışdur. 
[Derkenar] Devletlü sa'adetlü Sadr-ı a'zam Seyyid 
el-Hacc Mehmed Paşa hazrederine Halkalı suyından bir 
lüle ma-i lezlzün ihsan-ı hümayun virildüğin müş ' ir 
herat-ı mevhibet-ayat-ı padişahl suretidür. 
Çun saki-i feyz-bahşa-yı küll i  şey ' in ber mukteza-yı 
fahva-yı ve mine' I-ıniii külle şey ' in hayy ifaza-i ftiyfi
zat-ı peyderpey ile kanaviit-ı ecsad ü eşbaha isale-i 
mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infica
rından çemenzar-ı basit-i gabrayı bedayi'- i  kudret-şi'ar 
ile nümudar cennatün tecrl min tahtihe' l-enhar eyledük
de benüm yenabi'- i  inayet-i şamilemi maksern-i mec
ra-yı ma-i nü'ama-yı viiiii ve abişhor aynen yeşrabu bihii 
ibadullahi yüfecciruneha tefclran itmeğle cuy-bar-ı 
inayet-i blgayatumla küus-ı nüfUs-ı atşan çeşme-sar-ı 
birr ü ihsanumla melean ve mezari '  [u] me'arib-i halk-ı 
cihan şadab ü reyyan ve husus-ı medar-ı nizarn umur-ı 
saltanat ve kıvam-ı kavayiın-i Divanhane-i h i lafet olan 
düsturan-ı Aristo-unvan asafi nişanlarun icra-yı m iyah-ı 
mevhibet ve ihsan ile ravzat-ı emiini ve ılınalları anen fe 
an ser-şiir-ı hürreml-bünyan olmak şime-i kerime-i ci
han-dar) ve dlr[l]ne-i müstedlıne-i ınekarim-şi 'arı  
olmağın binilen ala zalik hala mesned-ara-yı sadr-ı 
saclaret-i uzına ve revnak-efza-yı darü' l-hükm-i vekalet-i 
kübra olan işbu rafi '-i tevki' -i refi' -i ferhunde-fal-i 
hakani ve naki l-i yarlığ-ı beliğ-ı mekreınet-unvan-ı ci
han-hani düstur-ı ekrem müşlr-i efhaın nizamü' l-alem 
nazım-ı ınenazimü' l-ümem müdebbir-i ümuri ' l -cumhur 
bi ' l-fikri 's-sakıb ınütemmim-i mehammü' l-enam bi 'r-r
e'yi 's-saib mümehhid-i bünyanü'd-devleti ve' l-ikbal 
müşeyyid-i erkanü's-sa'adeti ve' l-iclal mükemmi l-i na
ınusu' s-saltanati ' l-uzma mürettib-i meratibü' l-hilafe
ti ' l-kübra el-mahffif bi sunufi avatıfi' l-Meliki' l-a' la 
Vezlr-i a'zam-ı sütfide-şiyem ve vekil-i mutlak-ı kaviy
yü' l-himem Seyyid el-Hacc Mehmed Paşa edama' l lahu 
te'ala iclalehu ve za'afe bi ' t-te'yldi iktidarehu ve 
ikbalehu cenablarınun tahsil-i zad-ı ahiret nuhbe-i 
hayal-i me'ali-menkıbetleri olmakdan naşi zernan-ı 
sa'adet-efzanumdan mahruse-i İstanbul'da merhum ve 
mağffirun leh Ebu' l -feth ve' l-meğazl Sultan Mehemmed 
Han-ı Gazi aleyhi rahmetü blenbazl hazretlerinün 
cami'-i şerlfı kurbında İskender Paşa mahallesinde 
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hasbeten l i 'Wih i  te' ala ve taleben l i  merzati Rabbi
h i ' l-a' la binasına muvaffak oldukları dershane-i latlfeye 
eğerçi şürfı' ve mübaşeret ol ınup lakin mahall-i mezbfır 
kurbında ma-i lezlz olmadığından azim meşakkat çe
kilüp ve' l-hamdüli ' I Iahi te'ala Halkalı suyı kesret ü 
vefret üzre olmağla zikr olman Halkalı suyından 
mikdar-ı kifaye ab-ı zindegl maye ifraz ve müşarun 
i leyhün zikri murfır iden dershane-i feyz-aşiyanesine 
icra olmmak içün kendülere temllk birle tekrlm ve i ' zaz 
kılınmaları babında istid 'a-yı inayet ve isti ' ta-yı ma
i ' l-hayat mevhibet eyledüklerine binaen encam-ı me
ramlarıyla fevka ma yürad mazhar-ı is 'af ü is 'ad kılınup 
ternam bir lüle su olmak üzre İhsan-ı hümayfınum 
almışdur diyü şeref-bahşa-yı sudtır olan hatt-ı hüma
yfın-ı inayet-makrfınum mfıcebince salifü ' l-beyan Hal
kalı suyından ol mikdılr ab-ı hoş-güvar müşarun i leyhe 
temlik-i padişahane ve i ' ta-yı hümayfın-ı mülfıkanem 
olmağla işbu berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm 
ki veeh-i meşrfıh üzre sıldır olan hatt-ı hümayfın-ı mev
h ibet-makrfınum mfıcebince zikr olman Halkalı su
yından kendülere temllk olman bir lüle su ifraz ve 
müşarun i leyhün marrü 'z-zikr dershane-i hayriyyet-la
nesine icra olınup fima ba'd i la ma şae ' I Iahu te 'ala 
mikdar-ı mezkfır ma-i lezlz-i mezbfırun haysü ma yeşa' 
tasarruf ve cereyanına hiç ferd kılinen men kan ve keyf e 
ma kan ve sebeben mine' I-esbab mani '  u dati ' olmayup 
bir vechi le dahi ü ta'arruz kılmaya şöyle bileler alarnet-i 
şerlfe i 't imad kılalar. 

Fl 1 0  Ca sene 1 1 60 [20 Nisan 1 747] 

1114211 Halkalı suyolundan Fatih camii, medresesi, 
tahhanesi ve darüşşifasına yeterli su bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

[Derkenar] Devletlü sa'adetlü Sadr-ı a'zam es-Seyyid 
Abdullah Paşa hazretlerinün iltimaslarıyla sıldır olan 
hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrCın mCıcebince Halkalı 
suyından müşarun i leyhün nezaret-i aliyyelerinde olan 
merhum ve mağffırun leh Ebu' l-feth Sultan Mehmed 
Han-ı Gazi hazretlerinün evkaf-ı şeriflerine nısf lüle 
ma-i leziz ihsan-ı hümayfın buyuruldığını müş' ir berat-ı 
mevhibet-ayat-ı padişahl suretidür. 

Çfın saki-i feyz-bahşa-yı külli şey' in ber mukteza-yı 
falıva-yı ve mine' l-mai külle şey ' in hayy ifaza-i fliyı1-
zat-ı peyderpey i le kanavat-l ecsad ü eşbaha isale-i 
mai' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıca
rından çemenzar-ı basit-i gabrayı bedayi ' -i kudret-şi 'ar 
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M:.h · · . .  .. �.bJ!';b�11,;�u\if;J .. �,J:) ıp rJ-C>;� .�,,!; mürur iden merhum-ı müşarun ileyh Sultan Mehrned 
�· 'tfJ�.JJ)r�ljl)�.lvJJI)./.!1ı/<,lj;;t'o.))'ıjJ� . .  'W'.!J Han hazretlerinün cami'- i  şerlfi evkafına inayet ve i 'ta 
,-' 6 14V �����;� 6i) 1 .. i{pJ;j, •J.. rj� . '-<() f�' �; r,:.� buyurılınası babında hala nazır-ı evkaf merhum-ı müşa-

J.ıJ ).AJ;t/v� jbt(,·iı.�j · � . }JJJ)J)�u)J'Q;.J ".4.'vJ; run ileyh olup mesned-ara-yı sadr-ı sadaret-i uzma ve 
·�-11- • · · • (jJ J���Jj1�/.-Wv,'.,: . .  ·1' \kf< revnak-efza-yı medaru ' l-hükrn-i vekalet-i kübra olan /:)( . . . .  ' � 
'· düstur-ı ekrem müşlr-i efham nizamü' l -alem nazım-ı 

menazı mü' 1-ümem mükemmil-i namusu' s-saltanatİ ' I-uz
ma mürettib-i ıneratibü ' l-hilafeti ' l-kübra Vezlr-i a'zam-ı 
sütude-şiyem ve vekil-i mutlak-ı kaviyyü' l-himeın 
es-Seyyid Abdullah Paşa edama' llahu te'ala iclalehu ve 
za'afe bi 't-te'yldi iktidarebu ve ikbalehu rikab-ı 
karn-yab-ı mülukaneme arz-ı hal ve isti ' taf itmeleriyle 
is' af-ı meramlarıyla mazhar-ı is 'af ü is 'ad kılınup nısf 
lüle suyun mahall-i merküma cereyanına müsa'ade-i 
hümayunum alınışdur diyü şeref-bahşa-yı sudur olan 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrunum mucebince işbu 
berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyur
dum ki salifti' l-beyan Halkalı suyından münasib olan 
malıallden nısf lüle su ifraz ve merhum-ı müşarun 
ileyhün zikri mi.irur iden evkafına icra olınup fima ba'd 
ila ma şae' llahu te 'ala ol mikdar ma-i lezlzün cereya
nına hiç ferd kainen men kan ve keyfe ma kan ve 
sebeben mine' I-esbab mani' u dati ' olmayup bir vechile 
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dahl ü ta'arruz kılmaya şöyle bi leler aliimet-i şerife 
i 'timiid kılalar. 

Fi 24 B sene [ 1 ] 1 6 1  [ 20 Temmuz 1 748] 

1114311 Halkalı suyolundan Sadrazam Mustafa Pa
şa 'nın Eyüp 'te inşa ettirdiği Nakşibendl zaviyesine su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Devletlü iniiyetlü Sadr-ı a'zam Mustafa 
Paşa hazretlerinün Ebii Eyyüb-i Ensiiri aleyhi 'r-rahme
tü' l-Biiri'de Otakcı lar nam mahallde müceddeden binii
sına muvaffak oldukları tarikat-ı al iyye-i Nakşibendiyye 
ziiviyesine Halkalı suyından sildır olan hatt-ı hümiiyun-ı 
şevket-makrün mucebince bir masura mii-i leziz ihsiin 
buyurıldığını müş ' ir beriit-ı mevhibet-iiyiit-ı piidişiihi 
sureti dür. 

Çun saki-i feyz-bahşii-yı vücud-ı külli şey ' in ber mukte
zii-yı fahvii-yı ve mine' I-ıniii külle şey ' in hayy meciiri-i 
ecsiid ü eşbiiha isiile-i miii ' l -hayiit-ı erviih idüp ol mii-i 
kariihun asiir-ı inficiirından saha-i fesihatü' l-biiha-i ana
sır-medarı nümüdar cennatün tecri min tahtihe' l-enhar 
eyledükde benüm yenabi'-i inayet-i şamilemi maksern-i 
mecra-yı ma-i nu'ama-i hadra ve abişhor aynen yeşrabu 
biha ibadullahi yüfecciri'ıneha tefcira eyledi b inaenaleyh 
zernan-ı meymenet-nişan-ı şiihane ve aviin-ı mevhi
bet-unvan-ı padişahanemde cereyiin-ı enhar-ı dai
mü' l-inficar-ı avatıf-ı mülükane ve feyezan-ı uyun-ı 
ceyhün-nümi'ın-ı avarif- i  büsrevanem ile külıs-ı nüfUs-ı 
amme-i atşan ser-şiir u reyyan ve hıyaz-ı metalib-i halk-ı 
cihan ve riyaz-ı meiirib-i kiiffe-i aslıab-ı revan şadab u 
melean olmak şime-i kerime-i şehriyarane ve seciyye-i 
marziyye-i tacdaranem olmağın düstür-ı ekrem müşir-i 
efham nizamü' l-alem nazım-ı menazımü' l-ümem mü
debbir-i umi'ıru' l-cumhur bi ' l-fikri 's-sakıb mütemmim-i 
mehiimmü' l-enam bi 'r-re'yi 's-saib mümehhid-i bünyii
nü'd-devleti ve' l-ikbal müşeyyid-i erkanü's-sa'adet v
e' 1-iclal mükemmil-i namusu 's-saltanati ' 1-uzma müret
tib-i meratibü' l-hiliifeti ' l-kübra el-mahfi'ıf bi sunufi 
avatıfi' I-Meliki ' l-a' la hala Vezir-i a'zam-ı sütüde-şiyem 
ve vekil-i mutlak-ı kaviyyü' l-himem Mustafa Paşa eda
ma' l liihu te'iila iclalehi'ı ve zii'afe bi't-te'yidi iktidarebu 
ve ikbalehünun Hazret-i Eba Eyyüb-i Ensari aley
hi 'r-rahmetü' l-Bari'de Otakcı lar nam mahallde müced
deden binasına muvaffak oldukları tarikat-ı aliyye-i 
Nakşibendiyye zaviyesi'nün fukarii-yı dervişanı suya 
muhtac olmalarıyla def-i ihtiyac ve zaruretleriyçün 
Halkalı suyından zaviye-i merkürneye bir masura ma-i 

275 

" ) 



276 

l/143/2a 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT-I HÜMAYÜN 

lezlz ihsan ve i 'tasıyla ihya vü irva buyurılmak babında 
rikab-ı karn-yab-ı cihan-dariye eyledükleri arz-ı halleri
nün balasına yalnız bir masura su ihsan-ı hümayunum 
almışdur diyü hatt-ı hümayun-ı mevhibet-makrı1num 
şeref-yiifte-i sudı1r olmağın inayet-bahş-ı sudur olan 
hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrünuru mı1cebince işbu 
beriit-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyur
dum ki ber minval-i meşrı1h sildır olan hatt-ı hümayun-ı 
inayet-makrı1num mucebince zikr alınan bir masura 
ma-i lezlz Halkalı suyından ifraz ve ila ma şae ' llahu 
te'ala zaviye-i mezkureye icra olınup cereyanına efrad-ı 
aferldeden hiç ferd mani '  u müzahim olmayup dahi ü 
ta'arruz kılmaya diyü nişan-ı hümayı1n yazılmışdur. 

[FI] 1 2  Ca sene [ 1 ]  1 66 [ 1  7 Mart 1 753]  

1114312 İstanbul Davut Paşa 'da ana /ağma mü/hak 
Reisülküttab Naili Abdullah Efendi 'nin çıkarttığı su
yun bir miktarının inşa ettirdiği çeşmeye, bir miktarı
nın da istediği yere bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Hala Relsü' l-küttab izzetlü sa'adetlü Naill 
Abdullah Efendi hazretlerinün müceddeden icra eyle
dükleri bir buçuk masura suyın nişanıdur. 
Çun cenab-ı feyz-bahşa-yı kül l i  şey ' in ber mukteza-yı 
nass-ı inayet-feyyaz ve mine' I-ıniii kül le şey ' in hayy 
ifiiza-i iniiyat-ı peyderpey ile kanaviit-ı ecsad ü eşbaha 
isale-i mili' I-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı 
inficarından çemenzar-ı basit-i gabrayı bedi'-i kud
ret-şi 'an i le nümı1dar cennatün tecrl min tahtihe' l-enhar 
eyledükde benüm yenabi'- i  inayet- i şamilemi dahi mak
sem-i mecra-yı ma-i nu'ama-i hadra ve abişhor aynen 
yeşrabu biha ibadullahi yüfecciruneha tefclra itmeğle 
cuy-bar-ı inayet-i bigayetümle küus-ı nüfus-ı atşan 
melean ve mezari' [u] mearib-i halk-ı cihan şadab ü 
reyyan olup ve ale' I-husus havass-ı Devlet-i aliyye ve 
a'yan-ı saltanat-ı seniyyem haklarında ebvab-ı inayet-i 
aliyye-i şahanem daima küşade ve esbab-ı mevahibi 
müstelzimü' s-sa'adetüm hemişe arnade olmak şime-i 
kerime-i cihan-diiri ve dir[i]ne-i müstedime-i meka
rim-şi 'arı olmağın binaen ala zalik husus-ı ati' l-beyanun 
mahal linde keşf ü tahriri içün sildır olan ferman-ı aliye 
imtisalen savb-ı şer' - i  kavimden Başkatib mevlana 
Mehmed irsal olınup ol dahi b i ' l-fi' l  Su nazırı olan All 
zide mecduhı1 ve Suyolcılar kethudası Hasan zide 
kadruhı1 ve zeyl-i vesikada ismieri terkim olınup 
cevami'- i  evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair rah-ı 
abiler ile Havass-ı aliyye kazası'nda Kemerler canibinde 
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vaki' zikr-i ati ma' mesleki üzerine vanlup ahd-i67 mec
l is-i şer'- i  ali olındukda hala Devlet-i aliyyede Rei
sü' l-küttab olan iftihiirü' l-emacid ve' l -ekarim Naili Ab
dullah Efendi dame mecduhı1 tarafından zikr-i ati 
hususında vekil olduğı Süleyman bin Mehmed ve . 
İsma'il bin Mustafa şehiidetleriyle sabit olan es-Seyyid 
Mehmed Emin bin el-Hacc Ali Ağa zide kadruhı1 mec
l is-i ma'küd-ı mezkfırda merhUm ve mağffıruh leh 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri evkafı 
mütevellisi Mustafa zide mecduhı1 kıbelinden vekil-i 
müseccel-i şer'isi haderne-i vakfdan Halil Ağa bin 
Mustafa hazır oldığı halde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve 
bast-ı meram idüp müvekkil-i ınılma i leyh mahmiyye-i 
İstanbul'da Davı1d Paşa iskelesi haricinde vakfı olan 
odalar tahtında hasbeten l i ' llahi te'ala bina vü ihya 
eyledüği çeşme ve mevzi' - i  aharda icra içün mahmiy
ye-i mezbı1reye cereyan iden su kemerlerinden Dalına 
kemer kurbında işbu kimesnenün lağm ve mülkine 
ittisalden ari mevzi 'den müceddeden malıyla sekiz aded 
baca hafr itdürdüp tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsll itdürdiği ab-ı leziz-i cari'nün mikdan ma' lı1m 
olmak içün erbab-ı m iyahbeynlerinde vezn ü ayar ve 
tahmin ve hüccet-i şer' iyye i 'ta olmması matlı1bımdur 
didükde fı' l-hakika müvekkil-i ınılma i leyhün işbu 
kimesnenün lağm ve mülkine ittisalden ari mevzi '-i 
mezkı1rda müceddeden malıyla sekiz aded baca ve 
tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği 
sularını kı llet ve68 zemanı olan ağustos hulı1linde nazır-ı 
ınılma i leyh ve serbölükleri vesair ralı-ı < abller i le 
mütevelli vekili mersı1m hazır oldığı halde beynlerinde 
mu'tad olan tarz-ı ma'rı1f ve semt-i me' lufüzre vezn ü 
ayar ve tahmin-i sahih ile vezn. ü tahmin eyledüklerinde 
tarnın ü kami l  ve revan b ir masura ve üç buçuk çuvaldı1z 
suları cari oldığı ba'del-mu'ayene zahir ü nümayan 
o ldukdan sonra salifti ' l-beyan ma-i cariyi ol mevzi'de 
ana lağmına b i  izn i ' l-mütevel li i lhiik u idrac idüp 
kanun-ı şehinşah'i üzre b ir buçuk çuvaldfızı hakk-ı 
mecra içün alıkonılup baki bir buçuk masura kaldığını 
icma' u ittifak birle her b iri ihbar itdüklerinden sonra 
vekil-i mezbı1r es-Seyyid Mehmed Emin ma'küd-ı mez
kı1rda i 'ade-i kelam idüp müvekkilüm ınılma i leyh 
marrü'z-zikr sular ı  mahmiyye-i mezbı1reye dahil olduk
da bir mahall-i münasibden ifraz bir masura suyı 
ibadul lahun şürb ü isti'malleri içün çeşme-i mezkfıre
sinde ta'yin ü İcra ve buçuk masurasını  muradı oldığı 
mahalle İcra eylemek üzre tahsis eylediler didükde 
mevlana-yı mezbı1r mahallinde vaki' hali ba'de't-tahrir 

67 akd-i 
68 "ve" fazladır. 
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ma'an mürsel ümena-i şer' le meclis-i şer'a gelüp ala 
vuki' ihi inha vü takrlr eyledüklerini şamil işbu bin yüz 
altmış altı senesi mah-ı Zi' l-ka'detü'ş-şerlfesi'nün ikinci 
güni tarihiyle müverrah kıdvetü' l-ulemai ' l-muhakkıkin 
medine-i Eba Eyyub-i Ensarl naibi mevlana Abdurrahlm 
Zıde İlınuhunun imzasıyla mümza vü hatınİyle malıtum 
hüccet-i şer' iyye virilmeğle mucebince tevclh idüp işbu 
herat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyur
dum ki her ınıleeb-i hüccet-i şer' iyye ınılma ileyh 
marrü 'z-zikr suları mahmiyye-i mezbureye dahil olduk
dan sonra bir mahall-i münasibden ifraz ve bir masura 
suyı ibadullahun şürb ü isti 'malleri içün çeşme-i 
mezkuresinde ta'yln ü icra ve buçuk masurasını muradı 
olduğı mahalle İcra itdürüp ve hüccet-i merküme ve 
işbu herat-ı allşan ila ma şae ' llahu te'ala düsturu' l-amel 
tutılup mütevelll-i vakf ve kaimmakamları taraflarından 
ve taraf-ı ahardan hiç ferd kılinen men kan ve keyfe ma 
kan ve sebeben mine' I -esbab mani '  u müzahim olmayup 
ve bir vechile dahi ü ta'arruz kı lmaya şöyle bileler 
alarnet-i şerlfe i 'timad kılalar diyü nişan-ı hümayı1n 
yazılmışdur. 

[FI] 4 Za sene [ 1 ] 1 66 [2 Eylül 1 753] 

1114411 Çay/ıdere 'de Sultan Süleyman Han suyoluna 
mü/hak sahık kuyucular kethüdası Küçük Hüseyin, 
Sadrazam vekili Hacı Mustafa ve meyve-i ter gümrük
cüsü Halil'in katma suyunun miktarının ölçülmesine 
ve herbirerlerinin evlerine su bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Çun netayic-i kazaya ve ahkam ve suver-i suklık-ı lazı
mü' l-ihkam menaşir-i meymenet-neşlr-i selatin-i izam 
ile rüsuh ve istihkam bulmak ka' ide-i hasene-i şehriya
ridür binaenaleyh husus-ı ati ' l-beyanun mahallinde keşf 
ü tahrlri babında şeref-bahş-ı sudur olan ferman-ı ılii
şana imtisalen savb-ı şer'-i enverden Başkatib mevlana 
Mehmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi irsal olınup ol 
dahi bi ' l-fi ' l  Su nazırı olan kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan 
All zlde mecduhu ve kethuda-yı rah-ı ab ve serbölükleri 
vesair rah-ı abileriyle Havass-ı al iyye kazası'nda Ke
merler canibinde vaki' zikr-i ati suyın mesleki üzerine 
vanlup zeyl-i veslkada muharrerü' l-esaml müslimin hu
zurlarında akd-i meclis-i şer' -i kavim itdükde Da
ru' s-saltanati' 1-al iyye-i Kostantıniyyetü' 1-mahmiyye'de 
Laleli çeşme kurbında Kuyumcı Bahşayiş mahallesi 
sükkanından sabıka kuyucılar kethudası ve hala Bosna 
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valisi kapu kethudası olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun 
sahibi olan Küçük Hüseyin bin Abdullah tarafından 
zikr-i at! husüsda vekil oldığı Mustafa bin ei-Hacc 
Ahmed ve es-Seyyid Ebubekir bin Seyyid Ahmed 
şehadetleri i le sabit olan es Seyyid Osman Efendi bin 
Mahmud ve yine mahmiyye-i mezbürede Kızlar ağası 
harnmaını kurbında vaki '  Atik Mesih Paşa mahallesi 
sükkanından hala Sadr-ı a'zam vekil-i harcı olan 

. ei-Hacc Mustafa b in Abdullah tarafından zikr-i at! 
husüsda vekil oldığı şahidan-ı mezbüran şehadetleriyle 
sabit olan mezkür es-Seyyid Osman Efendi ve yine 
mahmiyye-i mezbürede Bağçekapusı dahil inde Hobyar 
mahallesi sükkanından Hazarbaşızade dimekle ma'rüf 
hala meyve-i ter gümrük ci si olan işbu rafi' -i tevki' -i 
refi'u' ş-şan-ı hakani kıdvetü' l-emasi l  ve' l-akran Halil 
bin ei-Hacc Abdurrahman zlde kadruhü tarafından zikr-i 
ati husüsda sabitü' 1-vekale vekil-i şer' Isi es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi bin el-Hacc All Ağa mecl is-i 
ma'küd-ı mezkürda merhum ve mağfürun leh Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretleri vakf-ı şerifi 
mütevelllsi kıdvetü' 1-emacid ve' 1-a 'yan Mustafa zide 
mecduhü kıbelinden vekil-i şer'lsi haderne-i vakfdan 
mu'temed Halil Ağa bin Mustafa hazır oldığı halde her 
biri bi ' l-vekale takrir-i kelam ve bast-ı ani ' I-meram idüp 
müvekkil lerimüz ınılma ileyhim Hüseyin ve el-Hacc 
Mustafa ve Halil ale ' l-iştirak murad itdükleri malıılilde 
icra içün işbu kimesnenün mülkine ittisalden ari Çaylı
dere nam mevzi'de b i ' l-izni 's-sultanl mallarıyla müced
deden beş aded baca hafr itdürdüp tahte ' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzi'de merhum-ı 
müşarun i leyh suyı yolına izn-i mütevelll i le i lhak u 
idrıle itdürdükleri sularınun mikdan ma' lüm olmak içün 
suyolcılar beynlerinde ala vechi ' l-mu'tad vezn ü ayar ve 
tahmin ve hüccet-i şer' iyye i ' ta olmmak matlüblarıdur 
didüklerinde fi ' l-hakika müvekkilün-ı mezbürünun işbu 
kimesnenün mülkine ittisalden ari Çayltdere nam mev
zi 'de ale' l-iştirak mallarıyla müceddeden hafr-ı abar ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve müşarun 
i leyhün suyı yolına izn-i mütevelll ile i lhılk u idrıle 
itdürdükleri ma-i lezlzi sularun kemal-i kıllet vakti 
ağustos ve temmuz hulı1linde vezn ü ayar olmmak 
şürı1t-ı mer' iyyesinden olmağla nazır-ı mı1ma ileyh ve 
ceviimi'- i  selatin evkaf-ı sabıka serbölükleri vesair rah-ı 
abiler beynlerinde mu'tad olan tarz-ı ma'rı1f ve semt-i 
me' lı1f üzre vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le vezn ü 
ayar69 itdüklerinde tarnın ü kamil  bir masura ve üç 
buçuk çuvaldüz suları cari olup kanun-ı şehinşahi üzre 
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bir buçuk çuvaldfız hakk-ı mecra içün ba'de ' l-ifriiz baki 
kalan bir buçuk masura ma-i leziz-i cariden her birinün 
hissesine kanaviit-ı memlfıkeden mikdar-ı mu'ayyen 
hissesiyle buçuk masura su aid aldığını icma' u ittifak 
birle ihtiyarlarıyla lede' ş-şer' zahir ü nümayan olduk
dan sonra müvekkilan-ı mezbfıran Hüseyin ve el-Hacc 
Mustafa vekil-i şer'isi mezbfır es-Seyyid Osman Efendi 
ve müvekkil-i mezbfır Halil vekil-i şer'isi mezbfır 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi meclis-i ma'küd-ı 
mezkfırda bi ' l-vekale ifade-i kelam idüp müvekkilüm 
mezbfır Hüseyin malik aldığı kanaviit-ı memlfıkeden 
hisse-i mu'ayyenesine tebe' iyyet i le buçuk masura suyı 
mahmiyye-i mezbfırede mahall-i münasibden ifraz ve 
Laleli çeşme kurbında Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde 
menzilinde ta'yin ü icra ve müvekkilüm mezbfır vekil-i 
harc ei-Hiicc Mustafa kezalik milJik aldığı kanaviit-ı 
memlfıkeden hisse-i mu'ayyenesine tebe' iyyet i le buçuk 
masura suyı mahmiyye-i mezbfırede mahall-i münasib
den ifnlz ve Kızlar ağası harnmaını kurbında Atik Mesih 
Paşa mahallesinde menzilinde ta'y'in ü İcra ve meyve-i 
ter gümrükcisi mfıma ileyh Halil zide kadruhfı dahi 
mal ik aldığı kanaviit-ı memlfıkeden hisse-i mu'ayyene
sine tebe' iyyet ile buçuk masura suyı mahmiyye-i 
mezbfırede mahall-i münasibden ifraz ve Bağçekapusı 
dahi linde Hobyar mahallesinde menzilinde ta'yin ü icra 
eyledi dirlüklerinde mevlana-yı mezbfır vaki ' hali ma
hal l inde keşf ü tahrir ve ma'an ba' s alınan ümena-i 
şer' le gelüp ala vukfı' ihi inhii vü takrir eyledüklerini 
havi işbu bin yüz altmış altı senesi mah-ı Zi' l-ka'de
ti 'ş-şerlfesi'nün ikinci güni tarihiyle müverrah kıdve
tü' l-ulemai' l-muhakkıkin medine-i Eba Eyyfıb-i Ensari 
naibi mevlaml Abdurrahim zide i lmuhfı imzasıyla müm
za vü hatmiyle mahrum hüccet-i şer' iyye virilmeğle 
mfıcebince tevclh idüp işbu beriit-ı sa'adet-ayatı virdüm 
ve buyurdum ki mfıma i leyh Halil zide kadruhfı ber 
mfıceb-i hüccet-i şer' iyye buçuk masura suyı mahall-i 
münasibden ifraz ve menzil ine İcrasına kirnesne mani'  u 
müzahim olmayup dahi ü ta'arruz eylemeye şöyle 
bi leler alarnet-i şerife i 'timad kılalar diyü nişan-ı 
hümayfın yazılmışdur. 

[Fi] evail-i Z sene [ 1 ] 1 66[29 Eylül 8 Ekim 1 753] 

1114611 Haslar 'da Ferhad Paşa çiftliği civarında çı
kartılan suların ölçülmesine ve Nuruosmaniye cami
ine bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Beriit-ı alişiinun unvan-ı sa'adet-nişanına 
mfıcebince amel alına diyü mübarek hatt-ı hümayfın-ı 
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müHitafet-makrCin keşide kılınmışdur. 

N işiin-ı hümayt1n oldur ki : 
Çün saki-i feyz-bahşa-yı vücüd-ı küll i  şey ' in ber 
mukteza-yı fahva-yı ve mine' I-mili külle şey ' in hayy 
meciiri-i ecsad ü eşbaha isale-i mili ' I-hayat-ı ervah idüp 
ol ma-i karahun asar-ı infıcarından sath-ı pehna-yı 
gabrayı nümüdar cennatün tecri m in tahtihe ' l-enhar 
eyledükde benüm yenabl' -i inayet-i şamilemi maksern-i 
mecra-yı ma-i nu 'ama ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibilduilahi yüfeccirt1neha tefcira eyledi b inilen ala haza 
zernan-ı meymenet-nişan-ı şahane ve hengam-ı mevhi
bet-encam-ı padişahanemde daima zirnam-ı atüfet-irti
sam-ı yümn-i himmet-i mülukane ve semend-i mekre
met-peyvend-i hüsn-i azimet-i hüsrevanem basit-i ruy-ı 
zeminde hayrat ü meberrat-ı cezile ve in'amat ü ihsa
nat-ı celile vü cemile ibkasıyla tevsi'-i  da' ire-i me'aiş-i 
fukara vü ibad ve terfih-i vücuh-ı inti 'aş-ı muhtacin ü 
zühhad semtine masrüf ve ma 'tüf olmağın bu defa dahi 
hasbeten l i ' l lahi te'ala ve taleben li merdiiti Rabbi
hi ' l-a'la taraf-ı zahirü' ş-şeref-i mülukane ve canib-i 
mevahib-calib-i hüsrevanemden mahmiyye-i İstanbul'da 
Mahmud Paşa kurbında müceddeden bina vü ihyasına 
irade-i seniyye-i hidivanem ta'al luk iden cami ' -i hüma
yünuma icra olman ma-i leziz hususiyçün müderrisin-i 
kirarndan mefiih irü ' 1-ulemai' 1-muhakkıkin me' adi
nü' l-fudalai ' l-müdakkıkin el-muhtassun bimezid-i ina
yeti ' l-Meliki ' l-mu'in Harerneyn-İ şerifeyn müfettişi 
mevlana Tahir Mustafa ve Sadr-ı a'zam-ı cemilü'ş-şi
yem müfettişi mevla[na] el-Hacc Ebubekir ve Şeyhülis
lam-ı fezai l-irtisam müfettişi mevlana Mehmed dilme 
i lmuhum taraflarından mürsel İbrahim Efendi ve kıdve
tü'n-nüvvabi ' l-müteşerri ' in Haslar nilibi mevlana Ab
durrahim zide i lmuhü ve Hassa su nazırı ve serbölükleri 
ve eski ihtiyar ustaları ve sikiit-ı muvahhidinden sabıka 
İstanbul kadisı akza kuzati' l-müslimin mevlana Veliy
yüddin zidet fezailuhü ve mefiih iru ' l-emacid ve' l-a'yan 
sabıka defter emini Halil ve sabıka rüznamçe-i evvel 
Yusuf ve sabıka yeniçeri katibi Subhi Mehmed zide 
mecduhum ve Harerneyn-İ muhteremeyn huddamından 
mütevelliler ve küttab ve cami' i hümayünum civarında 
ve gayride sakin bigaraz ehl-i vuküfdan cema'at-i 
müslimin ile Haslar kazasına tabi '  Ferhad Paşa çiftliği 
dimekle ma'rüf çiftliğe vanlup akd-i meclis-i şer'-i ali 
olındukda kıdvetü' 1-emacid ve' 1-ekarim hala Hare
meyn-İ şerifeyn muhasebecİsİ ve evkiif-ı hümayunum 
mütevel lisi olup hasbeten l i ' l lahi te 'ala zikri cal lağm ü 
abar hafrına ve cem' u tahsil olınan ma-i lezizi cami ' i  
hümayfınuma icraya me'mür olan Derviş Mustafa zide 
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mecduhı1 meclis-i ma'küd-ı mezkı1rda işbu mahallde 
mevazi '-i müte'addidede hafr-ı abar ve tahte' l-arz lağm 
ü kanavatla cem' u tahsil olınup müceddeden bina vü 
ihya olman cami' i hümayunumda cereyan iden ma-i 
lezlzün cem' olmdığı mahalleri mu'ayene ve tahrlr ve 
sularun vezn ü ayarı temam-ı kılleti zemanına menı1t ve 
zernan-ı kılleti ağustos hulfılinde olup ve işbu tarih-i 
i' lam güni Ağustos'un yiğirmi birinci güni olmağla mik
dan dahi ber veeh-i mu'tad vezn ü ayar ve hüccet-i 
şer' iyye olmması matlı1bımdur didükde ibtida çiftlik-i 
mezbı1run canib-i garbında ve kurbında çiftlik-i mezbfır 
tarlaları içinde vaki 'baş mesleke vanlup n azar olın
dukda meslek-i mezbı1run canib-i şarkında Koyunsavanı 
nam mahallde müceddeden hafr olman !ağın ve sekiz 
aded bacadan hasıl olup meslek-i mezbı1ra altı pulluk 
ta'blr ohnur künk ile cereyan iden ma-i lezlz ve künkün 
canib-i şimalinde Fevahk(?) nam mahallde müceddeden 
hafr olman !ağın ve yedi aded bacadan hasıl olup 
meslek-i mezbı1ra eski birerlik ta'blr ohnur künk ile 
ma-i leZızün cereyanı ba'de' l-mu'ayene andan çiftlik-i 
mezbı1r deri'ınında vaki' Ayazma mesleki üzerine 
vanlup nazar olındukda meslek-i mezbı1run canib-i 
garbından meslek-i evvelin ma-i lezlzinün eski birerlik 
künkile meslek-i mezbı1ra cereyanı ve canib-i şarkisinde 
müceddeden hafr olman !ağın ve dört bacadan hasıl 
olup meslek-i mezbı1ra eski birerlik künk ile ma-i 
lezlzün cereyanı ba'de' l-mu'ayene andan dahi terazlıler 
kurbında Batakbaşı meslekine vanlup nazar ol ındukda 
marrü 'z-zikr Ayazma meslekinden paşa(?) künki ta'blr 
al ınur künk ile meslek-i mezbı1ra ma-i lezlzün cereyanı 
ve meslek-i mezbı1run canib-i şarkisinden müceddeden 
hafr olman !ağın ve üç aded bacadan hasıl olup altı 
pulluk ta'blr olınur künk ile ma-i lezlzün cereyanı ve 
canib-i garblsinde müceddeden hafr olman lağm ve dört 
aded bacadan hasıl olup eski b irerlik künk ile ma-i 
lezlzün cereyanı ba'de' l-mu'ayene marrü'z-zikr iki mes
lekden cem' ve mezbı1r Batakbaşı meslekine cereyan 
iden ma-i lezlz tarz-ı me' lı1f üzre vezn ü ayar olındukda 
on masura oldığı ve canib-i şarkdan lağm ve üç baca ile 
cem' olan ma-i lezlz üç çuvaldı1z ve canib-i garbdan 
!ağın ve dört baca ile cem' olan ma-i lezlz dört masura 
ki cem'an meslek-i mezbı1rda on dört masura üç 
çuvaldı1z ma-i lezlz oldığı müttefakun aleyh oldukdan 
sonra andan dahi Bayram Paşa tarlalarından Amrudlu 
tarla dimekle ma'rı1f tarla deri'ınında diğer Batakbaşı 
ta'blr olman mesleke vanlup nazar ol ındukda meslek-i 
evvelde vezn olman on dört masura üç çuvaldı1z ma-i 
lezlzün kurşun borı ile meslek-i mezbı1ra cereyanı ve 
canib-i şarkında yine Bayram Paşa ve merhum Silahdar 
All Ağa tarlalarında müceddeden hafr olman !ağın ve 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

sekiz aded bacadan müctemi' altı pulluk künk i le ma-i 
lezizün cereyam ba'de' l-mu 'ayene ma-i mezblır dahi 
vezn ol ındukda iki buçuk masura olmağla cem'an 
meslek-i mezblırda on yedi masura bir çuvaldlız ma-i 
leziz oldığı zahir oldukdan sonra andan Fazlı Paşa'nun 
çayır tarlası derlımnda vaki ' mesleke vanlup nazar 
olındukda anifen zikr olman on yedi masura bir çu
valdlız ma-i lezizün Eyyüb künki ile meslek-i merküma 
cereyam ve meslek-i mezblırun canib-i şarkında yine 
çayır tarla derlımnda müceddeden hafr olınan !ağın ve 
sekiz aded bacadan müctemi' altı pulluk künk ile 
meslek-i mezblıra cereyan iden ma-i leziz dahi vezn 
olındukda bir masura üç çuvaldlız olmağla meslek-i 
mezblırda cem'an on dokuz masura ma-i leziz oldığı 
zahir oldukdan sonra andan dahi Bayram Paşa çiftliği 
ittisalinde tarlk-ı amın üzerinde olan mesleğe vanlup 
nazar ol ındukda anifen zikr olman on dokuz masura 
ma-i leziz i le Davlıd Paşa karşusında müceddeden hafr 
olınan kırk dört aded baca ile kebir lağmdan cem' 
ol ınup tahte' l-arz o luk olman ma-i leziz ile ma'an tarz-ı 
me' llıf üzre vezn ü ayar ol ındukda min haysi ' l-mecmlı' 
yiğirmi bir masura ma-i leziz oldığı ihbar ve ittifak ve 
bu vech üzre zabt u tescil alındığını havi işbu bin yüz 
altmış yedi senesi Zi' l-ka'deti'ş-şerifesinün on üçünci 
güni tarihiyle müverrah mevlana-yı mlıma i leyhim 
hatmleriyle mahtlımen i ' lam itmeleriyle mlıcebince işbu 
berat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyur
dum ki veeh-i meşrlıh üzre taraf-ı lami 'u 'ş-şeref-i mü
lükanemden bina vü ihyasına irade-i seniyye-i padişa
hanem ta'alluk iden salifli'z-zikr cami' i  şerif ve 
ma'bed-i latlfe ta'yin ü tahsis u icra kıl ınan marrü'z-zikr 
yiğirmi bir masura suyın fima ba'd dahi siyak-ı meşrlıh 
üzre i la ma şae' l lahu te'ala icra vü cereyanına efrad-ı 
aferldeden hiç ferd mani '  u müzahim ve bir vechile dahi 
ü ta'arruz kılmaya şöyle bileler. 

Fl 24 Ca sene 1 1 67 [ 1 2  Eylül 1 753]  

1114711 İstanbul Sedefci/er içinde Atik Ali Paşa camii 
civarında yeni yapılan çeşmenin suyunun az olmasın
dan dolayı Halkalı suyolundan bu çeşmeye su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümaylın oldur ki : 
Çlın saki-i feyz-bahşay-ı min külli şey' in ber muktezayı 
fahva-yı ve mine' l-mai külle şey' in hayy mecarl-i ecsad 
ü eşbaha isale-i mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i kara
hun asar-ı inficanndan saha-i fesihatü' l-baha-i ana
sır-medan nümlıdar cennatün tecri min tahtihe'l-enhar 
eyledükde ben üm yenabi'-i inayet-i şamilemi maksem-i 
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1114711 mecni-yı ma-i nu'ama-i hadra ve abişhor aynen yeşrabu 

-e;)._ . biha ibilduilahi yüfeccirı1neha tefclra eyledi b inaen 
· ift:d�� IJ' , • . al ey h zernan-ı meymenet-nişan-ı şahane ve evan-ı mev-

�J'Ö�jJ· .. ilbf,� . .  j . hibet-ünvan-ı padişahanemde cereyan-ı enhar-ı dai-

��..V� · .�\'lı: .�(I'J)(I' . • . · . Wu.A)t;. mü'l-infıcar-ı avatıf-ı mülı1kiine ve feyezan-ı uyun-ı 

C,;. ij-1�1../'� ��),.;.}�/. ; .� : · · :eyhun
_
-nü�Gn-ı a�arif-i hü

,
srevane� i le kü�s.-ı �üfı1s-ı 

• / -vJ;6f.,.Jio; • • �.��� � · tP .• ı":1cW.� · t/�61 amme-ı atşan ser-şar u reyyan ve hıyaz-ı metalıb- ı  halk-ı 
ı.�,�(j)� ,jı) ;--: rJ'J;ıj �V}. jl�Ct-'19� . ' ' " ;,ı  c.) cihan ve riyaz-ı me' arib-i kiiffe-i aslıab-ı rev an şadab u 

�:,J..,C,.. · . C�-�ı:1��� :J. • ;Jı.\.J�� ; G : ;  · rJ.l.- mele�n ol��k �i�e-i kerim:-i şe
_
hr!yiiran

,
e �e. seci�e-i f) 1 _ YGb�(!"j· ·':;rıiı(./.1-b�� ·.� �'P!Jı . marzıyye-ı tacdaranem olmagın bınaen ala zalık düstur-ı 

bJ.i'J "';T : /_?'��.h��� ��..&JJ ;� 1 : ekrem müşir-i efham nizamü' l-alem nazım-ı menazi-
� . . . : . V"UbJ�} . - , , (J.���;tL.J:�: tı  ·. . . mü' l-ümem müdebbir-i umı1ri ' l-cumhı1r bi ' l-fıkri' s-sa-
����.ı:/�,:. J:? , .' . J �����-'I Of. : • �6 ı.t;J kı b mütemmim-i mehammü' l-enam bi 'r-reyi ' s-saib mü-��)�Jlı��(J.�,·.���;J�.ı.,{ : .  : . ·����.J • mehhid-i bünyanü'd-devleti ve' l-ikbal müşeyyid-i erkii\��� . . �-"'vi:Jo-.V:&-''ı'·. ' .;1-:tj,r.ıt:,N.;,.j� nü's-sa'adeti ve' l-ic lal mükemmil-i namusu' s-saltana

'��.wJ...,CJı . ��ıiJ�)j� . ��. ����-"{.J�·��,. ti ' l-uzma mürettib-i meriitibü' l-hiliifeti ' l-kübra el-malı

If ı/. ·�J � ci.J . V:Y�J"_rjbf.JJjJJır;,/1, fı1f bi sunı1fı avatıfı ' l-Meliki ' l-a' la hala Vezir-i a'zam-ı 
:.rt'�Vi�· _ . J .��j�t];�(JJ l.jr. ��.wl sütfide şiyem ve vekil-i mutlak-ı kaviyyü'l-himem 

ı_.r)� ;/. :��#.��� . . v:,· . ' -""'r-J:;.ı ) Mehmed Paşa edama' l lahu te ' ala iclalehG ve za'afe 
v� � - � : b �}j�on · J . �J(f:.JJ �&;,,.;_;,lt.f:Vı bi't-te 'yldi iktidareh� ve ikbalehunun taraflarından All 

· ."" -' \;A� ..�LYi;,.ı . J �u'JJ) ı.JA�t, �;.  � .  . '  Efendi vakfı olup I stanbul'da Sadefciler içinde Ali 

�v....,;ııj.ı:_;.vJ: z��J���{�.� . · . t:l � -\<1.1 , Paşa-yı Atik cami'- i  şerlfı civarında bina alınan çeşme-i 

�n·� J.! �ı;"'��· j, 7. ��ı..P-�;ll,ı.o.,� �.r 
cedidün suyı kadr-i kifayeden dOn olmağla zikr alınan 2��):-:- . ı,e;.Jr:·� {)i�cr,i�jı:i_,; yt:. � çeşmeye Halkalı suyından bir masura ma-i lezlz inayet 

'��L) J{P�_j '· "'"'� J .  ·JI�:ili)Jı. ı,ÇJ, : . �� ü ihsan-ı hümayunum buyurılınası babında vezlr-i 
· v� '+;dJ . �� *._G)f;.�b�· .k,;. • �· . a :�am-� müşarun i leyh�

_
n m

_
übarek �i ka�-ı 

.. 
ka�-�ab-ı J/).W · .6.,�:@ �otf.., : ' wLMtJI/.s! ,r/ husrevaneme ref eyleduklerı arz-ı hallerınun balasına 

'i.d .--:��;.j !II•,�.,J ·'.Jf'. r .  6�&,' .  yi mizabbane-i mekiirim alarnet-i mülukanemden mı1cebin-f :  �0&/� ; }J k,�,..., . ' "'= ce ihsan-ı hümayunum almışdur diyü miii ' l-hayat hatt-ı VEt; · : :.ı� ,\ ��,:.;�J"!� f.t.'J���J hümayun-ı mevhibet-makrı1num zindegl-bahş-ı sudur 
· · �..iı..ı.j.-),Ji • .V.��� [ve]

, 
h�bı1r olmağla şe�ef-bahşa-: ı s

_
udı1r � lan hatt-ı '�\�· • 1ftıJJJt, v� . . hümayun-ı şevket-makrunum mucebınce bır masura t� · • �ı;,� ı! 11 ma-i Iezlz zikr o lınan Halkalı su yından bir mahall-i · 41ı..ı{) mi.inasibden ifriiz ve çeşme-i cedid-i merlruma icra ' • 

al ınmak içün işbu beriit-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı 
virdüm ve buyurdum ki zikr al ınan bir masura ma-i 
lezlz çeşme-i cedld-i merküma icrii ol ındukdan sonra ila 
ma şae' l liihu te'iila cereyanına hiç ahad kilinen men kan 
ve keyfe ma kan ve sebeben mine' I-esbab mani' u 
müziihim olmayup dahi ü ta'arruz kılmayalar şöyle 
bi !eler alarnet-i şerife i 'timad kılalar di yü n işiin-ı 
hümayün yazılmışdur. 

Fi 9 Ra sene 1 1 69 [  ı 3 Aralık ı 75 5] 

1114811 Halkalı suyundan Reisülküttab Ebubekir 'in 
evine bağlı olan suyun kesilmesinden dolayı eve 
yeniden su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümiiyı1n oldur ki :  
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Çun sakiyat-ı ftiyuzat mucid-i kül l i  şey'in ber muk
teza-yı fahva-yı ve ce'alna mine ' !- mai külle şey' in 
hayy ifaza-i bigaye-i peyderpey ile eskıyiit-ı ecsad ü 
eşbaha isale-i mai ' l -hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun 
asar-ı infıcarından sahn-ı pehna-yı gabrayı bedayi '-i 
kudret-nüma-yı nema ile nümudar cennatün tecri min 
tahtihe' l-enhar eyledükde benüm yenabi'-i avatıf-ı 
kamile ve meşari '- i  avarif-i şamilemi maksern-i mec
ra-yı ma-i nu' ama ve abişhor aynen yeşrabu biha ibadul
lahi yüfeccirilneha tefcira eyledi pes ber fahva-yı 
mütaba'at-ı iktiza-yı tehallakü bi ahlakı' llahi zirnınet-i 
re 'fet-penah-ı inayet dest-gahuma lazım ve la büdd oldı 
ki umumen müte'attışan-ı zülal-i efdalüm olan erbab-ı 
emiini ve amalün çemen-sitan-ı halleri reşahat-ı müte
tabi'at-ı b irr ü ihsanumla behre-yab ve hususan müte
hassısat-ı erkan-ı rasinü ' l-bünyanum olan bendegan-ı 
sadakat-şi 'arun nihai-i karnet-i ümniyye ve recaiarı 
feyz-i mai ' l-hayat-ı re 'fet ve inayetümle ser-siz70 ve 
reyyan ve şahsar-ı devlet ve ikballeri cuybar-ı nesim-i 
atifet ve merhametümle taravet-pezir u şadab ola binaen 
ala zalik işbu rafı '-i tevki' -i refi'-i ferhunde-fal-ı sultani 
ve nümayende-i yarlığ-ı bellğ-ı mevhibet-misali ci
han-bani iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim cami'u ' l-meha
mid ve' l-mekarim el-muhtass bi-mezid-i inayeti ' I-Me
liki'd-daim bi ' l-fı ' l  Reisü' l-küttab olan el-Hacc Ebube
kir dame mecduhil rikab-ı kam-yabuma arz-ı hal sunup 
mahmiyye-i İstanbul'da Hace hanı kurbında Gene 
Mehmed Paşa ve ba'de Pir el-Hacc Mustafa Paşa sarayı 
dimekle ma'rilf mahallde hala taht-ı tasarrufında olan 
hanesinde kadimden berü Halkalu suyından cereyan 
iden iki masura ma-i leziz fı ' l-asl ammim Sultan Ahmed 
Han tabe serahu zamanında hatt-ı hümayiln ve ba'dehil 
biraderüro cennet-mekan Sultan Mahmud Han vaktinde 
mülkname-i hümayun-ı inayet makriln ile ihsan buyu
rılmış su olup eğerçi senediltı mefküd ve lakin kaydı 
Divan-ı hümayiln kaleminde ve Eyyilb mahkemesi sicil
Iatında ve Su nazırı defterinde mukayyed ve mevcild 
olmağla ma-i leziz-i merküm kemakan milmil i leyhün 
hanesine cereyan eylemesine izn-i hümayiln erzani bu
yurılmasını İstidii-yı inayet itmeğİn Divan-ı hümayil
numda mahfilz olan kuyud-ı berevata müraca'at olın
dukda hane-i merkürneye merbilt iki masura mirl 
Halkalı suyı virilen mülkname-i hümayiln kaydiarında 
mastur bul ınup ve Hazret-i Eba Eyyilb-i Ensari aley
h i 'r-rahmetü' l-Barl mahkemesinde mahfilz sicil iata dahi 
ba'de'n-nazar bin yüz ell i  dört senesi tarihiyle müverrah 
sicil lde mukayyed oldığı üzre mahmiyye-i mezburede 

70 ser-şar 
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vaki ' derOn-ı arz-ı halde mezkOr Gene Mehmed Paşa 
sarayına ta'ylni zamanından berü cereyanı mütehakkık 
sulardan sabıka alıara bey' olmanlardan ma'ada hala 
ınir! Halkalı suyından Atlka Sultan suyı iki masura ma-i 
lezlz mahall-i alıara icra al ınmayup ala halibi kaldığın 
kıdvetü' 1-ulemai' 1-muhakkıkin hala mahkeme-i mezbOr
da naibü' ş-şer' olan mevlana es Seyyid Mehemmed 
Tahir zlde ilmuhO i' lam ve zikr olman saray-ı merküma 
cereyan iden sulardan derOn-ı i ' lamda beyan olmdığı 
üzre Halkalı suyından iki masura ma-i lezlz mahall-i 
alıara icra alınmayup ala halibi metrOk kaldığı kıdve
tü' l-emacid ve' l-a'yan Hassa su nazırı All zlde mecduhO 
dahi başka i ' lam itmeleriyle müceddeden Relsü' l-küt
tab-ı milma i leyhün istid 'ası üzre zikr olman ma-i 
lezlzün cereyanına izn-i hümayOnum almışdur diyü 
mübarek hatt-ı hümayun-ı şevket-makrunum keşlde 
buyurılınağın şeref-bahşa-yı sudOr olan hatt-ı hüma
yOn-ı inayet-makrOnum mOcebince işbu berat-ı sa' a
det-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki şe
ref-bahşa-yı sudtir olan hatt-ı hümayOn-ı inayet-makrOn 

. mOcebince fima ba'd Relsü'l-küttab-ı mOma ileyhün 
zikr olman hanesine mlrl Halkalı suyından iki masura 
ma-i lezlz cereyan eyleyüp i la ma şae' l lahu te'ala 
efrad-ı aferldeden hiç ehad mani '  u müzahim olmaya 
diyü Divan-ı hümayOn kaleminden mOma i leyhe nişan-ı 
hümayOn heratı i ' ta olınup EyyOb mahkemesi sicil latma 
ve Su nazırı defterine kayd ü sebt içün ilm ü haber 
olmak üzre işbu kaime virild i .  

F1 evasıt-ı L sene 1 1 70[28 Haziran-7 Temmuz 1 757] 

1114912 Ayasofya'da Zübeyde Sultan 'ın sarayına bağ
lı olan sudan, silahdarlık hizmetinde olan Hamza 'ya 
su satılarak istediği yere bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

[Derkenar] Zikr alınan berat-ı alişanun unvanına 
mOcebince amel olma diyü mübarek hatt-ı hürriayOn-ı 
şevket-makrOn keşlde buyurılmışdur. 

Nişan-ı hümayOn oldur ki :  
ÇOn saki-i feyz-bahşa-yı vücud-ı kül l i  şey' in ber muk
teza-yı fahva-yı ve ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy 
mecarl-i ecsad ü eşbaha isale-i mai ' l-hayat-ı ervah idüp 
ol ma-i karahun asar-ı inficinndan saha-i fesiha
tü' l-baha-i anasır-medarı nümudar cennatün tecrl min 
tahtihe' l-enhar eyledükde benüm yenabi'- i  inayet-i şa
milemi maksern-i mecra-yı ma-i nu'ama-i hadra ve 
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abişhor aynen yeşrabu biha ibadullahi yüfecciruneha 
tefcira itmeğle zernan-ı meymenet-nişan-ı şahane ve 
evan-ı mevhibet-unvan-ı padişahanemde cereyan-ı en
har-ı daimü' l-inficar-ı avatıf-ı mülukane ve feyezan-ı 
uyun-ı ceyhı1n-nümı1n-ı avarif-i büsrevanem ·iıe külıs-ı 
nüfus-ı amme-i atşan ser-şar u reyyan ve hıyaz-ı 
metalib-i halk-ı cihan ve riyaz-mearib kaffe-i aslıab-ı 
revan şadab u melean olmak şime-i kerime-i şehriyarane 
ve seciyye-i marzıyye-i tacdaranem olmağın binaen ala 
zalik işbu rafi'-i  tevki'-i refl'-i ferhunde-fal-ı hakani ve 
nümayende-i yarlığ-ı beliğ-ı mekremet-meal-i tacdarl if
tiharü' l-emacid ve' l-ekarim cami 'u ' l -mehamid ve' l-me
karim el-muhtass bi mezldi inayeti ' I-Mel iki 'd-daiın hala 
silahdarlığuın hıdınetinde olan Hamza dame mecduhu 
kendü hanesine icra içün bir mikdar ma-i Jezlze muhtac 
aldığından Ayasofya-i kebir kurbında İshak Paşa 
mahallesinde vaki '  Zübeyde Sultan sarayı'nun suyından 
kendüye iki masura ma-i Jezlz inayet ve ihsan-ı 
hümayunum buyurılınası babında rikab-ı karn-yab-ı 
cihan-darime arz-ı hal birle isti 'ta-yı mai ' l-hayat-ı atıfet 
eylediğine binaen mizab-hame-i mekarim-alame-i büs
revanemden arz-ı hali balasına ihsan-ı hüınayunum 
alınışdur diyü ınaü ' l-hayat hatt-ı hüınayun-ı mevhi
bet-ınakrfınuın zindegl-balış-ı sudur ve hubur olınağla 
şeref-efza-yı vürud olan hatt-ı hümayun-ı şevket-ınak
runuın mucebince saray-ı mezburun mevcud olan ma-i 
lezlz-i carisinden muına i leyhe iki masura ma-i leziz 
teınlik ve ihsan-ı hüınayunum olup işbu herat-ı 
sa'adet-ayat ü behcet�gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ınuına i leyh salifli'z-zikr sarayun ınevcud olan ma-i 
lezlz-i carisinden iki masura ma-i lezizi mülkiyyet üzre 
ınutasarrıf olup mahall-i ınünasibden ifraz ve dilediği 
mahallde icra eyleyüp i la ma şae' l lahu te'ala icra vü 
cereyanına hiç ferd kılinen men kan ve keyfe ma kan bir 
vechile dahi ü ta'arruz kılınaya şöyle bileler alarnet-i 
şerife i 't imad kılalar. 

[Fi] 1 5  C sene [ 1 ] 1 7 1  [24 Şubat 1 758] 

1115011 Yenikapı, Silivrikapı, Emirler tekkesi ve Da
vud Paşa camii civarında lıayır salıiplerinin yaptırdığı 
çeşmelerin lıarap olması ve sularının kesilmesi üze
rine lıalkın su ihtiyacını karşılamak için bu çeşmelere 
bağlanacak sulara dair lıatt-ı lıümayun kaydı. 

[Derkenar] Suret-i hatt-ı humaylın-ı şerif 
Mucebince mahalline kayd olma. 

Vücud-ı hümayun-ı şevket-makrCını ziver-efza-yı mes-
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ned-i hilafet ve revnak-plra-yı taht-ı saltanat olan hur
şid-i cihan-tab-ı ma'delet-nesr-i evcgah-menzilet nasır-ı 
şeri'at-i garra es-seyfti' l-meslfıl ale' l-a'dai sultan-ı sela
tin-i cihan basıtu' l-emn ve' l-eman es-sultan ibnü's-sul
tan es-Sultan el-Gazi Mahmud Han halleda ' llahu 
hilafetehı1 ila nihayeti 'z-zeman hazretlerinün mürebbi-i 
vücı1d-ı hümayfınları olan neyyir-i ziya-bahşa-yı ci
han-iffet ve mühr-i alem-ara-yı sema-i isınet Züleyha-yı 

1 dehr ü zernan Rabi 'a-i asr u evan sahibetü' l-hayrati' l-hı
san devletlü Valide Sultan el-müstağni ismehe'ş-şerif 
ani 'z-zikri ve' l-beyan efendimüz hazretlerinün li vec
h i ' llahi ' l-Meliki ' l-müte'al müceddeden menba'dan ihya 
ve Darü' 1-h i lafeti '  1-aliyyeti' 1-0smaniyye Kostantın iyye
tü ' l-mahmiyye'ye ıcra huyurdukları ma-ı lezizün 
mecrası Yenikapu'dan içerü dahil  o ldukda S i l ivrikapusı 
yol ında Emirler tekyesi kurbında hasbeten l i ' l lahi te'ala 
müceddeden bina huyurdukları çeşmeye ve Yenikapu 
ve Si livrikapusı havalisinden Davfıd Paşa cami'-i şerlfı 
etrafına varınca ashab-ı hayratun kadimden bina eyle
dükleri çeşınelerün ba'zısınun mürur-ı ezman ile yolları 
harab ve ba'zınun kat'a suyı olmayup ba'zı dahi ekall-i 
kalil ve ahatisi fakir ve alil ciğerleri kebab dldeleri 
yürab71 ve eşedd-i ihtiyac ile muhtaclar olup malıall ü 
müstahıkk olduklarına binaen ahalisinün vefret ü 
kesretine ve m ev kı '  larınun iktizasına göre eski çeşme
lerün her birine kifayet mikdan su virilmek babında emr 
buyurı l ınağın ber mı1ceb-i emr-i all tevzl' u taksim 
ol ınan suyın defteridür ki ber veeh-i ati zikr ol ınur 

Devletlü efendimüz hazretlerinün müceddeden bina 
huyurdukları çeşme masura:Üç buçuk. Yalnız üç buçuk 
masuradur. 

Mevlevlhane yolında sofaya muttası l  merhı1me Kösem 
Valide Sultan[ın] bina eylediği Büyükçeşme'ye ma
sura:Bir buçuk. Yalnız bir buçuk masuradur. 

Yenikapu mevlevlhanesi şadurvanına masura:Bir. Mez
bfırun nısf masura suyına ve72 bedel virilmişdür. Yalnız 
bir masuradur. 

Yenikapu dahil inde Evliya mahallesinde Hanzade çeş
mesine masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Samatya iskelesi kurbında kapu haricinde Sultan Süley
man Han[ın] bina eylediği çeşmeye masura:Bir buçuk. 
Yalnız bir buçuk masuradur. 

71 türab 
72 "ve" fazladır. 
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Mi'mar çarşusında Gümüş sakası [nın] bina eylediği 
çeşmeye masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Tarsus mahallesinde merhum Çorl ı l ı  All Paşa çeşme
sine masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Yeled-i Karabaş mahallesinde merhum Azmizade Efen
di çeşmesine masura:N ı sf. Yalnız nı sf masuradur. 

Yine mahalle-i mezburede Karagöz Mehemmed Paşa 
merhum çeşmesine masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Arabacı Bayezld mahallesinde Budakzade çeşmesine 
masura:N ı sf. Yalnız nı sf masuradur. 

Yayla nam mahallde Abidin Kethuda[nın] bina eylediği 
çeşmeye masura :Bir. Yalnız bir masuradur. 

Küçük harnınarn nam mahallde Seydl Ömer mahal
lesinde Daru' s-sa' ad eti '  ş-şerlfe ağası merhum Abbas 
Ağa çeşmesine masura :Bir. Yalnız bir masuradur. 

Lalezar'da Fatıma Sultan merhume[nin] bina eylediği 
çeşmeye masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Koca Mustafa Paşa cami'-i  şerlfı havlusında ırva-yı 
atşan içün Daru's-sa'adeti 'ş şerlfe ağası ei-Hacc Beşir 
Ağa[nın] bina eylediği çeşmeye masura:Bir. Yalnız bir 
masuradur. 

Koca Mustafa Paşa'da Ruznameci İbrahim Efendi çeş
mesine masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Arabacı Bayezld mahallesinde merhum Kapuağası çeş
mesine masura:N ı sf. Yalnız nı sf masuradur. 

Yine mahalle-i mezburede merhum Defterdar Ahmed 
Paşa çeşmesine masura:Nısf. Yalnız nısf masuradur. 

Yine mahalle-i mezburede merhum gümrük katibi 
Mehemmed Efendi çeşmesine masura:Bir. Yalnız bir 
masuradur. 

Bazergan mahallesinde merhum Çavuşzade Efendi çeş
mesine masura:Bir. Yalnız bir masuradur. 

Altımermer kurbında Uluyol'da Solakbaşı ei-Hacc Mus
tafa Ağa çeşmesine masura:İki . Yaln ız iki masuradur. 

Altımermer'de Fatıma Sultan merhume bina eylediği 
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çeşmeye masura : İki. Yalnız iki masuradur. 

Vezir-i a'zam-ı esbak All Paşa cami ' ine karib Su nazırı 
Hacı Hüseyin çeşmesine masura:N ı sf. Yalnız nı sf 
masuradur. 

Seydl Ömer mahallesinde Debbağzade Efendi kethudası 
Hüseyin Efendi çeşmesine masura:N ı sf. Yalnız n ısf 
masuradur. 

Davud Paşa cami'- i  şerlfı şadurvanına masura :Bir .  Yal
nız bir masuradur. 

Yine mahalle-i mezburede merhum Kara Mehemmed 

Hobyar mahallesinde Halil Efendi çeşmesıne masu
ra:B ir .  Yalnız bir masuradur. 

Koca Mustafa Paşa cami ' i  kurbında Vezir-i a'zam-ı 
esbak All Paşa'nun validesi merhume Safıyye Ha
nım[ın] bina eylediği çeşmeye masura:Bir .  Yalnız bir 
masuradur. 

Koca Mustafa Paşa mahallesinde merhum Hekimbaşı 
Nuh Efendi çeşmesine masura :Bir .  Yalnız bir masura
dur. 

Vezlr-i a'zam-ı esbak Hekimbaşızade A ll Paşa cami' i  
suyına bedel virilen s u  masura:Üç. Turunçluk yolından 
alınan suya bedel virilmişdür. 

Lalezar'da vaki ' Şeyh Ahmed Efendi cami'- i  şerifı 
masiağına çuvalduz:Bir. Yalnız bir çuvalduzdur. 

Davud Paşa cami ' -i şerlfı semtinde Çardakl ı  harnınarn 
kurbın da Seyyid Yahya Efendi[  nin] bina eylediği çeş
meye masura:Bir. Yalnız b ir masuradur. 

On masura su dahi cami'- i  mezbura ve sebil ve 
çeşmelere kifayet itmemeğle yeni sudan virilmişdür. 
Yalnız on üç masuradur. 

Bunlardan ma'ada eşedd-i ihtiyac i le muhtac-ı çeşme 
olup ancak mahalleri yüksekde olmağla yeni gelen su ol 
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mahallere çıkmaduğından naş'i Ylezir-i a'zam-ı esbak 
All Paşa'nun cami ' leri içün iştira eylediği Turunçluk 
yolıyla gelen üç masura s,uya ve Kara Mehemmed Paşa 
çeşmesinün nısf masura suyına ve Mevlevihane şadur
vanınun nısf masura suyıpa yeni sudan birer masura ve 
All Paşa cami ' ine üç masura su virilüp mütevel lileri 
ma'rifetleriyle istibdal ohnup zikr olınan dört masura su 
sekiz aded çeşmeye tevz'i' u taksim olmdığınun defte
ridür 

Uzun Yusuf mahal lesinde merhUm Hüsam Efendi 
çeşmesine masura:N ı sf. Yalnız nısf masuradur. 

Koruk mahallesinde merhum Çorlı l ı  All Paşa çeşmesine 
masura:N ı sf. Yalnız n ısf masuradur. 

Yenikap u dahilinde Koca V ez'ir merhum un çeşmesine 
masura:Nısf. Yalnız n ısf masuradur. 

Hacı Timur mahallesinde Kazıkcıoğlı çeşmesıne ma
sura:Nısf. Yalnız nısf masuradur. 

Odabaşı çarşusında Hanzade çeşmesine masura:Nısf. 
Yalnız n ısf masuradur. 

Fenayi Dede mahallesinde Fenayi Dede çeşmesine 
masura:N ısf. Yalnız nı sf masuradur. 

Kadiasker cami '  i kurbında Kalender çeşmesine masu
ra:Nısf. Yalnız nısf masuradur. 

Molla Gürani cami ' i  kurbında Suyolcı Mehemmed 
Çelebi çeşmesine masura:Nısf. Yalnız nısf masuradur. 
Mezbur Mehemmed Çelebi bu ana gelince çeşme bina 
idemeyüp ve bundan böyle dahi kudreti olmamağla 
sabıka sadr-ı Anadolı faziletlü Veliyyüddin Efendi 
hazretleri kasr-ı yed itmeğle diledükleri mahallde çeşme 
bina vü İcrasına bii temessük-i mütevelli izn viri ldiği bu 
mahalle şerh virildi. 

Fi gurre-i M sene 1 1 7 1  [ 1 5  Eylül 1 757] ( 

1115211 Eski ve yeni çeşmelere dağıtılacak sular ile 
yeni yapılacak çeşmelere bağlanacak sulara ve bunla
rın kaydının tutulmasına dair arz kaydı. 

Arz-ı bendeleridir ki :  
Ferman-ı alilerine b inilen balada tahrir u beyan olmdığı 
üzre cedid ve atik çeşmelere el-an cedid sudan kırk beş 
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buçuk masura bir çuvaldfız su tevzl' u taksim olınup 
lakin mürur-ı ezman ile halel-pezir olmamak içün işbu 
defter mfıcebince amel olınup naks ve nakizdan müberra 
olmağiçün Haremeynü' ş-şerlfeyn müfettişi efendi sicil
latma ve Haremeynü'ş-şerlfeyn muhasebesine ve Baş
muhasebe'ye kayd ve fima ba'd bi meşiyyeti ' llahi te'ala 
müceddeden bina olmacak çeşmelere virilecek sular 
dahi vaktiyle virildükde kezal ik kayd ve düstfıru' l-amel 
ol ınup hilafından ihtiraz olınmağiçün bala-yı deftere 
hatt-ı hümayfın-ı şevket-makri1n keşlde kı l ınup ve zikr 
olman çeşmelerün mütevellilerine sened olmağiçün 
birer temessük virilmek babında emr u ferman inayetlü 
efendimüz hazretlerinündür. 

1115212 Çeşmelere bağlanacak suların miktarına dair 
hatt-ı hümayun. 

[Derkenar] Suret-i hatt-ı hümayfın 
Haremeyn Başmuhasebesi kalemlerine mfıcebince kayd 
olma. 

Koca Mustafa Paşa kurbında All Fakih mahallesinde 
Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası ei-Hacc Beşir Ağa[nın] 
bina huyurdukları çeşmeye masura:Aded 1 .  Yalnız bir 
masuradur. 

Sancakdar Hayreddin mahallesinde kezalik Ağa-yı 
müşarun i leyh hazretlerinün bina huyurdukları çeşmeye 
masura:Aded ı .  Yalnız birdür. 

Çeşme-i merküme kurbında Büsrev Beğ nam sahi
bü' l-hayrun bina idüp n ice zernan harab kalan ağa-yı 
müşarun i leyh hazretlerinün ta'mlr ü ihya eyledükleri 
sebile çuvaldCız:Aded ı .  Yalnız birdür. 

Devletlü ismetlü Valide Sultan Efendimüz hazretlerinün 
Başağası olup ve oda lalası olan All Ağa kullarınun 
Canbaziyye mahallesinde bina eyledükleri çeşme[ye] 
masura:Aded 1 .  Yalnız birdür. 

Hala hazinedar-ı hazret-i şehriyari Beşir Ağa kullarınun 
Samatya kurbında Abdi Çelebi mahallesinde mücedde
den bina vü ihdas huyurdukları çeşmeye masura:Aded 
ı .  Yalnız birdür. 

Devletlü ismetlü Valide Sultan kethudası Osman Efendi 
kullarınun Mlrahfır kurbında Malcı mahallesinde mü
ceddeden bina vü ihdas eylediği çeşmeye masura:Aded 
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1 .  Yalnız birdür. 

Hala gümrük emini olan Yeğen Mehemmed Ağa 
kullarınun Hatüniyye mahallesinde müceddeden bina 
eylediği çeşmeye masura:Aded ı .  Yalnız birdür. 

Müma i leyh Yeğen Mehemmed Ağa kullarınun ta'mlr 
eylediği Müstedam Çavuş masiaklarına virilen çuval
düz:Aded ı .  Yalnız birdür. 

Sabıka Halebü' ş-şehba kadlsı Veliyyüddin Efendi da'i
lerinün müceddeden bina vü ihdas eylediği çeşmeye 
masura:Aded ı .  Yalnız birdür. 

Seydi Ömer mahallesinde Meydancık nam mahallde Ali 
Ağa[nın] bina eylediği çeşmeye masura:Nısf 0 . 5 .  Yalnız 
nı sf masuradur. 

Uzun Yusuf mahallesinde müderrisinden İsmet el-Hacc 
Mehemmed Efendi masiağına çuvaldüz:Aded ı .  Yalnız 
bir çuvaldüzdur. 

Kassab İ lyas mahallesinde merhum Kassabzade el-Hacc 
Mustafa Efendi [  n in] bina eylediği çeşmesine mer
hüm[e] Valide Sultan suyından masura:Nısf. Yalnız nısf 
masuradur. 

1115311 Yeni inşa olunan çeşmelere bağlanacak su
yun kaydedilmesine dair arz kaydı. 

Arz-ı bendeleri budur ki :  
Ferman-ı alllerine b inaen devletlü ismetlü Valide Sul
tan-ı aliyyetü' ş-şan efendimüz hazretlerinün mücedde
den menba' ından icra huyurdukları sudan cedid ve atik 
çeşmelerün her birine kadr-ı kifaye bundan akdem sular 
virildükde defter olınup naks ve nakizdan müberra 
olmağiçün Haremeynü ' ş-şerifeyn müfettişi sicil iine ve 
Haremeynü'ş-şerifeyn muhasebei.ine ve Başmuhasebe'
ye kayd olmmak üzre bala-yı deftere hatt-ı hümayün-ı 
şevket-makrün keşide kılınup ve fima ba'd müceddeden 
bina olman çeşmelere dahi sular virildükde kezalik 
defteri zikr olman mahallere kayd olmmak içün bala-yı 
deftere hatt-ı hümayün keşide kılınmak şart kı lındığına 
binaen bu defa dahi balada tahrir olman çeşmeler 
müceddeden bina vü ihdas ve mecmü' ına sekiz masura 
ve bir çuvaldüz su ,virilmeğin işbu defter dahi kema 
fi' i-evvel malıallerine kay d ve d üsturu' 1-amel kılın up 
hilafından ihtiraz olmmak içün bala-yı deftere hatt-ı 
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hümayun-ı şevket-makrünları keşlde ve ihsan buyurılup 
ve zikr olman çeşmeler mütevellllerine sened olmağiçün 
devletlü müşarun i leyha efendimüz hazretleri vakf-ı 
şerifi tarafından b irer temessük virilmek babında emr u 
ferman şevketlü azametlü kudretlü mehabetlü efendi
müz hazretlerinündür. 
Bende Osman Kethuda-yı Valide Sultan ve mütevel ll-i 
vakf. 

1115411 Enderun-ı hümayun hazine kethüdası Veli'
nin İstanbul Akarçeşme yakınındaki evine Kırkçeşme 
Büyükderbent'ten satın aldığı suyun bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki : 
Çun cereyan-ı enhar-ı daimü' 1-inficar-ı avatıf-ı şahane 
ve feyezan-ı uyun-ı ceyhfın-nümfın-ı avarif-i padişaha
nemle küus-ı nüfus-ı atşan ser-şar u melean ve 
mezari' [u me'arib]-i halk-ı cihan şadab ü reyyan olmak 
şime-i kerime-i cihan-darl ve seciyye-i marziyye-i 
mekarim-şi 'ari olmağın binaenaleyh hala Enderun-ı 
hümayunum hazine kethudası olan işbu rafi '- i  tevki' -i 
refı'u'ş-şan-ı hakani ve hamil-i yarlığ-ı beliğ-ı meser
ret-resan-ı cihan-banl iftiharü' l -emacid ve' l-ekarim Veli 
dame mecduhfı rikab-ı şevket-nisab-ı mülukaneme arz-ı 
hal sunup muma i leyhün İstanbul'da Akarçeşme 
kurbıncia vaki' silk-i mülkinde olan menzi l inün ma-i 
lezlz-i dirisi olmadığından kernal-i ihtiyacı oldığı inha 
ve mikdar-ı kifaye ma-i lezlz ihsan-ı hümayfın buyurıl
masını istid'a-yı inayet itmeğle şeref-yafte-i suclur olan 
hatt-ı hümayun-ı inayet-makrunum mucebince Kırkçeş
me'nün Bend-i keblr suyından nısf masura su bir 
mahall-i münasibden ifraz ve muma i leyhe temllk 
alındığını müş ' ir Haremeyn muhasebesine ba'de' )-kayd 
berat olmmak içün ferman-ı allşanuru sadır oldığına 
binaen kalem-i mezbura her veeh-i meşruh kayd ve 
Divan-ı hümayun'um tarafından dahi herat-ı alişan ihsan 
buyurılmak içün işbu bin yüz yetmiş üç senesi Rama
zan-ı şerlfi'nün on birinci güni tarihiyle müverrah 
kalem-i mezbı1rdan memhur tezkire virilmekle mucebin
ce işbu herat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve 
buyurdum ki muma i leyh Veli dame mecduhUya her 
muceb-i hatt-ı hümayun-ı inayet-makrun ihsan buyurı
lan Kırkçeşme'nün Bend-i kebir suyından nısf masura 
suyı bir mahall-i münasibden ifraz ve her veeh-i temllk 
mutasarrıf olup menzilinde cereyanına veehen mi
ne' l-vücuh hiç ferd mani '  u müzahim olmaya. 

Fi evasıt-ı N sene ı ı 73 [27 Nisan-6 Mayıs 1 760] 
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1115412 Halkalı suyundan Maktul Süleyman 'a tahsis 
olunı1p sahipsiz kalan suyun Tersane emini Hacı 
Mustafa Sıtkı ya verilerek istediği yere bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

[Derkenar] Suret-i hatt-ı hümiiyfın 
Bu beriit-ı iillşiinum mfıcebince temllk ve ihsiin-ı hümii
yCınum olmışdur. 
N işiin-ı hümiiyCın oldur ki :  
ÇCın cereyiin-ı enhiir-ı diiimü ' 1-infıciir-ı aviitıf-ı şiihane 
ve feyezan-ı uyun-ı ceyhCın-nümfın-ı avarif-i padişahii
nemle külıs-ı nüfUs-ı atşan ser-şiir u melean ve meziiri' 
[u] me'arib-i halk-ı cihan şiidab ü reyyiin olmak şime-i 
kerime-i havakin-i cihan-diiri ve seciyye-i marziyye-i 
mekarim-şi 'iiri olmağın binaenaleyh hiilii Tersane-i 
amirem emini olan işbu rafı'- i  tevki'- i  refı'u'ş-şan-ı 
hakani ve hamil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-unviin-ı ci
han-sitani iftihiirü' l-emacid ve' l-ekarim e i-Hiicc Mus
tafa Sıdki dilme mecduhfı rikiib-ı müstetabuma arz-ı hal 
sunup cennet-mekan fırdevs-iişiyiin merhum ve mağfCı
run leh Sultan Mahmud Han tiibe serahu hazretlerinün 
Maktfıl Süleyman'a Halkalı suyından kerem ve ihsiin 
huyurdukları bir masura ma-i )eziz ile' I-an bila sahib ve 
mahlfıl olmağla zikr olınan bir masura mii-i leziz 
kendüye iniiyet ve ihsan buyurılınası babında istid'ii-yı 
inayet itmeğİn şeref-bahş-ı sudfır olan emr-i hümayfın-ı 
mevhibet-makrfınum mfıcebince bilii siihib olan bir 
masura su mCıma i leyhe tevcih ve i ' ta olınup işbu beriit-ı 
sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
zikr olman Halkalı suyından bi la sahib olan bir masura 
mii-i leziz mfımii ileyhün mülk-i mahzı olup diledüği 
mahallden ifriiz u İcrasına hiç ahad miini' u müzahim 
olmaya. 

Fi evabir-i Ş sene [ 1 ]  1 73 [8- 1 6  Nisan 1 760] 

1115512 İstanbul İshak Paşa mahallesindeki sarayın 
arsasına evkafa ait olmak üzere inşa olunacak bina
nın kuyumcubaşı Mehmet Tahir'e verilmesine, Ga
zanfer Ağa vakfı suyundan bu arsaya ve saraya bağlı 
olan su ile ilgili yapılaçılk işlemlere dair hüküm. 

[Derkenar] Suret-i hatt-ı hümayfın 

Mfıcebince amel olma. 
Kıdvetü' l -emiicid ve' l-a'yan hiilii evkaf-ı hümayfınum 
mütevellisi olan (boş) zlde mecduhfı ve kıdvetü' l -emasil .·  
ve' l-akriin Gazanfer Ağa vakfı mütevellisi (boş) zlde 
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kadruhfı tevki'-i refl'-i hümayfın vasıl ol ıcak ma' lfım ola 
ki emlak-i hümayfınumdan olup bu defa fürfıhtına 
irade-i al iyye-i mülfıkanem ta'al luk iden mahmiyye-i 
İstanbul'da Cebehane-i amirem kurbında İshak Paşa 
mahallesinde vaki ' saray-ı kebirün arsası üzerine ihdiis 
olmacak menazil içün evkaf-ı hümayunuma beher yüz 
zira' ına yevmi bir akçe icare ta'yini i le tal ibine bey'-i 
kat'! ile flirfıht ve iştirii idenler istedükleri binayı vaz' 
itmek şartıyla saray-ı mezkfır müştemil oldığı cümle en
kazı ve derfınına cari ma-i mu'ayyenesiyle altmış bin 
guruşa kabul ve meblağ-ı mezkfırı ftirfıht olındukca 
ce s te ceste ed ii itme k üzre kendüye i 'ta olmmasını 
kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan hala kuyumcıbaşı es-Seyyid 
Mehemmed Tahir zide mecduhfı takriri i le istid'a itme
ğin takriri rikiib-ı müstetab-ı mülfıkiineme arz olındukda 
takriri üzre virilmişdür ve beher yüz zira' ına bir akçe 
vakf ta 'y'in alınmışdur di yü hatt-ı hümiiyfın-ı şev
ket-makrfınum sildır olmağla iktiziisı üzre i ' liim olmmak 
şeref-bahş-ı sudtır itmeğle Biibü' s-sa'ade ağası esbak 
müteveffa Gazanfer Ağa vakfı'nun mütevel llsi Ca'fer ve 
meşrfıtun lehi olan el-Hacc Mehemmed'den her biri 
yedierinde olan vakfıyye-i ma'mfılün biha mfıcebince 
zikr olman sariiyun arsası vakf-ı mezbfıre mukata'alı ve 
binası emlak-i hümayfınumdan olmak üzre kadimden 
berü zabt olmagelmekle kadimisi üzre mukata'a ta'yini 
ile kasr-ı yed ve istid'iiları üzre saray-ı mezkfır arsa
siyçün müteveffa-yı mezbfır Gazanfer Ağa vakfı'na 
senevi üç bin altı yüz akçe mukata'a takdiri ile binası 
ke' l-evvel emlak-i hümayfınumdan olmak ve ebniye-i 
mezkfıresi evkaf-ı hümiiyfınuma ilhiik al ınmasına iriide-i 
al iyye-i padişahanem olmağın marrü'z-zikr Gazanfer 
Ağa vakfı mütevel llsi merküro Ca'fer zide kadruhfıya 
saray-ı mezkfır arsası mukata'asına ta'yin olman meb
lağ-ı mezburı sal be sal evkaf-ı hümayunum tarafından 
virilmek üzre biniisı emlak-i hümayfından olmağla 
saray-ı mezbfır evkaf-ı hümiiyfınuma i lhiik ve arsası 
üzerine fıma ba'd ihdas olmacak menazil ve dekakin 
ebniyesi evkaf-ı hümiiyfınumdan olmak üzre binaya 
bi't-tevliye izn birle virdiği temessük mfıcebince taraf-ı 
şer'-i enverden hüccet-i şer' iyye dahi virilmeğin ·sadır 
olan ferman-ı allşanuma imtisalen bi' l-fı ' l  Harerneyn-İ 
şerifeyn müfettişi mevlana Seyyid Mehmed zide ilmuhu 
ve kuyumcıbaşı mfıma i leyh Seyyid Meh[em]med Tahir 
zide mecduhfı ve hassa mi'marbaşısı el-Hacc Ahmed 
dame mecduhfı ve mi'mar katibi Hafız İbrahim Halife 
ve All Halife ve Su nazırı ei-Hacc İbrahim zide kadru
hum ve rah-ı abi bölükbaşıları ve mütevel ll-i mezbfır 
Ca'fer vesair ehl-i vuküf müslimin i le marrü'z-zikr İs
hak Paşa mahallesinde vaki ' saray-ı mezkfıra varup 
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ba'de' l-mu'ayene sermi 'mar-ı muma i leyh ve bulefiisı 
saray-ı mezkurun dahi liyye ve hariciyyesinün binalı ve 
binasuz b i ' l-cümle arsasını misaha eyledüklerinde tfılen 
ve arzen bi hisab-ı terbl' i on üç bin dokuz yüz elli üç 
zira'a baliğ ve dahiliyyesinde terbi'an iki bin yiğirmi 
altı zira' ancak dökme sütun üzerinde bir kat kirişleme 
ve tavan lı tahta ve döşemesi ve bir havz ve terbi' i yüz 
iki zira' kargir harnınarn ve tahtında iki yüz yiğirmi beş 
zira' kargir mahzenli bir harnınarn ve ince yoldafevka
nide terbi'an kırk beş zira' fevkani kargir sağir harnınarn 
ve terbi' i el l i  dört zira' kargir oda ve iki yüz elli zira' 
kargir matbalı ve doksan dört buçuk zira' kargir taş 
nerdüban ki cem'an yedi yüz yetmiş üç zira' kargir 
ebniyesi olup sair ebniyesi bi '  1-küll iye münhediın ve 
enkaz olup ve hariciyyesinde terbi' i  dokuz yüz altmış 
zira' mahallün ekser etraf pencere ve divar ve tavanları 
hedm ve kafesi büyut-ı adi'de ve ahur üzerinde divan
hane ve taş nerdüban ebniyesi mevcud olup ve mün
hedim olan ebniyesinden bağçede bir mikdar istif alın
mış sütunlar ve tahta ve kiremit ve taş enkazı mevcud 
oldığı bi ' l-müşahede zahir ve sermi 'maran-ı muma ileyh 
ile ıni 'maran-ı mezbure tahmin ve takdim eyledük
lerinde gerek dahil iyye ve gerek hariciyyede ebniye-i 
mezkure ve enkaz-ı mevcude ve mahzende mevcud dört 
bin yedi yüz vukıyye kurşun ve bin kırk üç vukıyye 
burda mismar ve on yedi vukıyye üç aded çubuk ve 
yiğirmi vukıyye puştivan ve doksan dört aded timur 
pencere ki gayr-ı ez-mesarif hedm ve kaim olan ebniye 
ve enkazun mecmu' ı on beş bin yüz elli guruş kıyınet 
mislidür diyü sermi'mar-ı muma i leyh ve bulefiisı vesair 
ehl-i vuküf müslimin haberleriyle zahir aldığından gayrı 
mezbur Gazanfer Ağa'nun vakfıyyesi ve Haslar sicil iatı 
derkenarı mantukları üzre Haslar kazasında Küçükköy 
kurbında ve Bakracdere ve Kofkemer kurbında abar-ı 
müte'addideden hası l  eylediği dört lüle sudan iki lüle 
suyı saray-ı mezkura icrası tasrlh ol ınup lakin Su nazırı 
yedinde mahfı1z merhum Şehid Ali Paşa'nun zernan-ı 
vezaretinde olan tahrir defteri derkenarı üzre mezbur 
Gazanfer Ağa'nun mevazi '-i ınezkurede olan lağmları 
harab ve sular ı  telef olmak hasebiyle başlarında ol h inde 
vezn ile mevcud suları on dört buçuk masura ma-i 
lezlzden sekiz buçuk masurası Astane-i aliyyede kain 
medrese ve sebil ve çeşmelerine cari olup ma'ada altı 
masura ma-i lezizi saray-ı mezkura İcra olınagelüp 
lağmları ta'mire muhtac aldığını ve el-an saray-ı mezku
run vakf-ı mezkur suyından altı masura ve Başmu
hasebe derkenarı üzre dahi Sultan Süleyman Han tabe 
serahu merhı1mun suyından saray-ı mezkura cari beş 
masura ma-i lezizden avatıf- ı  al iyye-i padişahanemden 
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ba'zı kesana ba hatt-ı hümayun ihsanum olan madan 
gayrı baki bir buçuk masura su ki cem'an yedi buçuk 
masura suyı aldığı Su nazırı muma i leyh ve bölükba
şıları ihbarları ile müte'ayyin olmağın ber veeh-i meş
ruh arsası mezbur Gazanfer Ağa vakfına mukata'al ı  
olan saray-ı mezkur emlak-i hümayünumdan ifraz ve 
evkaf-ı hümayünuma tashih i le muma i leyh es-Seyyid 
Mehemmed Tahir z'ide mecduhüya takriri mucebince 
ihsan-ı hümayünum aldığı vech üzre evkaf-ı hümayü
numdan saray-ı kebir-i mezkür müştemil aldığı 
bi ' l-cümle ebniye ve enkaz-ı mezküre ve derunına cari 
mezbur Gazanfer Ağa vakfı suyından salifü'z-zikr altı 
masura ve miri olan mezkur bir buçuk masura ma-i 
leziz-i carisi ile ma' an meblağ-ı mezkur altmış b in guruş 
mu'accele ve tarik içün ifrazı iktiza iden malıallden 
ma'ada arsasınun beher yüz zira' ı yevmi bir akçe· icare-i 
müeccele ile tefviz ve ihsan ol dahi kabul ve isterlükleri 
gibi teberru'an l i ' l-vakf ebniye vaz' itmek üzre ar
sasınun beher yüz zira' ına yevmi birer akçe icare ta'yini 
ile ma-i leziz-i mezkurı dahi makseminden ifraz ve 
tal ibine füruht itdükce mu'accel-i mezkur altmış bin 
guruşını Hazine-i amirerne ceste ceste eda itmek üzre 
saray-ı mezkürdan fürüht eylediği arsaları tefevvuz iden 
kimesnelerün vakf-ı hümayun içün menazil ve dekakin 
bina itmek üzre zabtlarını müş' ir  temessükatı vakf- ı  
hümayunum mütevel lisi tarafından ferağ ideceği ma-i 
leziz-i mezkürun temessükatı vakfları mütevellisi tara
fından virilmek iktiza itmeğle şürut-ı mezküre Başmu
hasebe'ye kayd ve mucebince müma ileyh es-Seyyid 
Meh[em]med Tahir zide mecduhü zabt ü ferağından 
evkaf- ı  hümayünum mütevel lisi temessüki i le talibine 
icar olmmak üzre ihsan-ı hümayünum alınması babında 
emr-i şerifüro suclurını istid 'a eyledüğin müfettiş-i 
muma i leyh es-Seyyid Mehmed zide i lmuhü i ' lam 
itmeğle mucebince Başmuhasebe'ye kayd ve Haremeyn 
muhasebesine ve Küçük evkafa i lm ü haberleri viril
mekle imdi mücebince amel olmmak babında ferman-ı 
alişan sadır olmışdur. 

Fi evail-i Ş sene 1 1 74 [8- 1 7  Mart 1 76 1 )  

1115611 Saliha Sultan 'ın Dikilitaş 'daki mülk sarayına 
bağlı olan su az olduğundan, Nur-ı Osmani suyolun
dan sarayına ilave su verilmesine dair berat kaydı. 

N işiin-ı hümayün oldur ki :  
Çun saki' - i  feyz-bahşa-yı kül l i  şey ' in ber mukteza-yı 
falıva-yı ve mine' l-mai külle şey' in hayy ifaza-i füyü-
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zat-ı peyderpey ile kanaviit-ı ecsad ü eşbaha isale-i ma-i 
hayati ' l-ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı inficarından 
çemenzar-ı basit-ı gabrayı bedayi '- i  kudret-şi 'ar ile nü
mudar cennatün tecri min tahtihe' l-enhar eyledükde 
benüm yenabi'- i  inayet-i şamilemi  maksern-i mecra-yı 
ma-i nu 'ama-i viiiii ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibildui lahi yüfeccirüneha tefclra itmeğle cüy-bar-ı ina
yet-i bigayatumla küı1s-ı nüfus-ı atşan çeşme-sar-ı b irr u 
ihsanumla melean ve mezari '  u me'ar[ib]-i  halk-ı cihan 
şadab ü reyyan ve ale' I-husus selatın-i isınet-ayin icra-yı 
m iyah-ı mevhibet ve ihsanumla ravzat-ı emiini ve amal
leri ser-şiir-ı hurremi-bünyan olmak şime-i kerime-i 
hazret-i cihan-dar! ve dir[i]ne-i müstedime-i meka
rim-şi 'arl olmağın binilen ala zalik işbu darende-i 
tevki '- i  refi'u 'ş-şan-ı hakani ve nümayende-i yarlığ-ı 
beliğ-ı mekremet-unvan-ı cihan-hani ikliletü' l-muhsanat 
tacü' l-mestürat zatü' l -aliyyi ve' s-sa'adat hemşirem 
Saliha Sultan darnet ismetuha ve zadet iffetuha rikab-ı 
kam-yabuma arz-ı hal sunup müşarun ileyhan un İstan- , 
bul'da vaki' Dikil itaş kurbında mülkiyyet üzre tasar
ruflarında olan sarayiarına cari ma-i leziz ekall-i kal'li 
olup kifiiyetden dün oldığına binilen bir kaç masura 
ma-i leziz zamm u i lhaka muhtac olmağla İstanbul'a cari 
olup saray-ı mezkura cereyanı kabi l  olan sulardan Nur-ı 
Osmani suyından bir kaç masura ma-i lezlz müceddeden 
zamm ü i lhiik olmması babında i ltimas ve istid'a itme
ğin iki masura suyın getürmelerine müsa'ade-i aliyyem 
almışdur diyü mübarek hatt-ı hümayün-ı inayet-mak
rünum keşide buyurılınağın şeref-yiifte-i sudür olan 
hatt-ı hümayün-ı mevhibet-makrünum mücebince Nur-ı 
Osmanl cami ' - i  şerifi suyından iki masura ma-i leziz 
ifraz ve saray-ı müşarun ileyhaya icra olmmak içün 
berat virilmek babında ferman-ı alişanum sadır olmağın 
sudür iden ferman-ı allşanum mücebince iki masura 
ma-i leziz cami'- i  şerif-i mezkür suyından ifraz aldığını 
müş ' ir Harerneyn-İ şerlfeyn muhasebesi ve Su nazırı 
taraflarına ilm ü haberleri virilmek fermanum olmağın 
hakkında mezid-i inayet-i padişahanem zuhura getürüp 
bin yüz yetmiş dört senesi Zi ' l-ka'de'sinün on yedinci 
güni bu beriit-ı hümayün-ı izzet-makrünı virdüm ve 
buyurdum ki Sultan-ı müşarun ileyhanun sarayiarına 
icra içün Nur-ı Osmani cami'- i  şerlfi suyından ifraz 
olınan iki masura ma-i lezizün saray-ı mezkürlarına 
i crasına ve keyf e ma yeşa' 73 ve tahtar tasarruflarına 
taraf- ı  ahardan hiç ferd mani '  u müzahim o lmayup kat'a 
dahi ü ta'arruz eylemeyeler. 

Fl evasıt- ı Za sene 1 1 74 [ 14-23 Haziran 1 76 1 ]  

73 teşa' 

1115611 
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11157/1 1115711 Saliha Sultan 'ın Va/ide Jıamamı yakınındaki 

) mülk sarayiarına bağlı olan sular az olduğundan 
• J .. � !.  ,1� • Halkalı suyolundan sarayiarına ilave su verilmesine ıJ�t/,lq 1 .  .� � i  . � . v: 07"?.�6v dair berat kaydı. 

(P ·.U.if�.J VJ'(J�.J,(f(J'(J � • •  tic/5 Ji.� �lvji),Jı ��·��4�v.ı;D�� -&. :_,.·� Nişan-ı hümayfın oldur ki : 
Jt.:i�.�($�111)� W.��) · .. 6 . ı)j� �'fJ Çfın saki-i feyz-bahşa-yı kül l i  şey ' in ber mukteza-yı dJI�t?,}'}/J � · · .  · . · .  • l..h , . _., � 

falıva-yı ve ce'alna mine ' I-ıniii külle şey' in hayy ifiiza-i 

-t..�· • ��r." .. t .• � .)\_,;,�1\:j.rfe$)� ' fliyfızat-ı peyderpey ile kanaviit-ı ecsad ü eşbaha isale-i 
· <'-r . ).)Jly..tf.�\J\.s.��V �J.,ıj '· · mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıdi.�ı'(i'u1��.J 6"..._A. • � : . • �- 1. : 7 . � '  

rından çemenzar-ı basit-ı gabrayı bedayi'-i kudret-nü����· ":".. 1- ' :.er. '�O""�oıJ,l.C:\H ·. ma-yı nema ile nümfıdar cennatün tecri min tahti�� (.� . .. �_;; f�JJ. cS'.J;ı�,�):,?'��\ �v.b�· he' l-enhar eyledükde benüm yenabi'-i inayet-i şamilemi 

. Ju"ô�{��.J}) ı�&�j��· . . '• . � :ta:. maksem-i mecra-yı ma-i nu'ama ve abişhor aynen yeş-��.A.I�J� �� . . �� / . N'J. �1#) tt:� rabu biha ibadul lahi yüfeccirfıneha tefcira itmeğle �·��Ji . :.,; 1J � .���.Yı-af)· j.A.Iı,.)J C,_..l i�� cfıy-bar-ı inayet-i bigayetümle külıs-ı nüffıs-ı atşanı 
b :ı. . .  J�� sır -'w.'(�Nj.JWJ.J��� � metean-ı birr ü ihsan ve mezari '  [u] mearib-i halk-ı ci

'! . �i(� �ı_,.PJJ-�!i.b ':) -��� han şadab ü reyyan olmak şime-i kerime-i cihan-diiri ve 

· �8-)���.(,j�GM Ql$c) .J.fıl:�JI!��� di�[i]�n�-i . müst:dime-i . mekiiri_m-şi 'a:i olmağın �bina�n V�Jıll·-t./ �j . • � ?.ıf�_�) , ı, o.l;..,/ ala �al ık ışb� daren
_
de-� t�v�i '�ı r�� ' -

_
ı ferhunde-�al_- ı  �a� v:t.�J,t�.r ? / kanı ve berarende-ı ınısal-ı bımısal-ı meserret-ıştımal-ı 

·i ��J}t(�:.P cihan-sitani seyyidetü' 1-muhadderat ikliletü' 1 -muhsanat 
• . .  �NJ�i\1 tacü' 1-mestfıriit safıyyetü ' s-sıfiit refi' atü' d-derecat za-fw.��GJjU, tü ' l-al iyyi ve' s-sa'adat hemşirem Saliha Sultan daınet �tJ�..ittt)J �� ismetuha ve zadet iffetuhanun mahmiyye-i İs lambol'da 

Viiiide hammamı kurbında vaki' saraylarınun suyı kalil 
olmakdan naşi Halkalı suyından bir masura ma-i leziz 
ınüceddeden kendülere i ' ta ve İhsan-ı hümiiyfın buyurıl
masını bin yüz el l i  senesi Receb'inde merhum-ı mağfı
ret-nişan Sultan Mahmud Han aleyhi 'r-rahmetü 
ve' l-gufran hazretlerinün ezman-ı sa'adet-efzanlarında 
eyledükleri arz-ı hal leri balasına ihsan-ı hümayfınum 
olınışdur diyü hatt�ı hümayfın-ı şevket-makrfın keşide 
buyurılınağın şeref-yiifte-i sudfır olan hatt-ı hümayfın-ı 
şekvet-makrfın mfıcebince işbu beriit-ı sa'adet-ayat ü 
behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki ber mfıceb-i hatt-ı 
hümayfın-ı şevket-makrfın müşarun i leyhaya ihsan-ı 
lıümayfın buyurılan Halkalı suyından bir masura ma-i 
leziz sarayiarına İcra itdürilüp cereyanına efrad-ı aferi
deden hiç ahad mani '  u müzahim olmaya. 

Fi 27 Za sene [ 1 ] 1 74 [30 Haziran 1 76 1 ]  

1115712 Melımed Tahir 'in evine Kırkçeşme suyolun
dan su bağlanamadığından Halkalı suyolundan evine 
su bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Mfıma i leyh Meh[em]med Tahir Ağa vefat 
id üp nısf masura Halkalı suyı sul bi kebir ve sağir evlad-
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ları es-Seyyid e l-Hacc Mehmed Şakir Ağa ve es-Seyyid 
Mehmed Emin Ağa ve kızı Şerife Ayişe Hanım ve 
es-Seyyid Mehmed Sa'id ve es-Seyyid Mehmed Arif 
nam sağirana intikal itmeğle anlar dahi kendi hüsn-i 
rızalarıyla Enderfın-ı hümayfın çukadar ağalığından 
muhrec mir ve virildiğini(?) Mehmed Ağa'ya ferağat 
eyledüklerini mübeyyin hüccet-i şer' iyye mfıcebince 
suret-i inhasını mübeyyin Başmuhasebe'den i lm u ha
beri vürfıd itmeğle vürfıd iden ilm ü haber kaimesi 
Sultan Ahmed kısmında (?) ilm ü haber defterinde mu
kayyeddür. 

Fi 23 Receb sene 1 240 [ 1 3  Mart 1 825] 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Çfın cereyan-ı enhar-ı daimü' 1-infıcar-ı avatıf-ı şahane 
ve feyezan-ı uyun-ı ceyhfın-nümfın-ı avarif-i padişaha
nemle külıs-ı nüffıs-ı atşan ser-şar u melean ve mezari' 
[u] me'arib-i halk-ı cihan şadab ü reyyan olmak şime-i 
kerime-i cihan-daridür fel i  zalik seyyidetü' l-muhadderat 
ikliletü' 1-muhsanat tacü' 1-mestfırat safıyyetü' s-sı fat re
fi'atü'd-derecat zatü' l-aliyyi ve' s-sa'adat kerimem Hi
betullah Sultan darnet ismetuha ve zadet iffetuhanun 
kethudalıkları hıdmetleriyle şerefyab olan işbu rafı '-i 
tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakani ve hamil-i yarlığ-ı beliğ-ı 
meserret unvan-ı sultani kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan 
Mehemmed Tahir zide mecduhfı rikab-ı müstetabuma 
arz-ı hal sunup mfıma i leyhün sakin oldığı menzil 
derfınına cari ma-i leziz olmayup zemini yüksek ol
mağla Kırkçeşme suyınun zeminine cereyanı mümkin 
olmadığından Halkalı suyına muhtac olmağla mCıma 
i leyhün Kırkçeşme suyından olan yarım masura ma-i 
leziz Saray-ı hümayfınuma cari Kırkçeşme suyına i lhak 
olınup Halkalı suyından yarım masura ma-i leziz 
kendüye ihsan-ı hümayfın buyurılınası babında istid'a-yı 
inayet itmeğİn tebdiline izn-i hümayCınum almışdur di
yü şeref-riz-i sudCır olan hatt-ı hümayCın-ı sa'adet-mak
rfınum mfıcebince ala vechi '  1-istibdal ifraz u İcra 
olmmak içün işbu herat-ı hümayfın-ı izzet-meşhfını 
vİrdüm ve buyurdum ki mCıma i leyh Mehemmed Tahir 
zide mecduhfınun Kırkçeşme suyından olan yarım 
masura ma-i lezlzi Saray-ı hümayfınuma cari Kırkçeşme 
suyına ilhak ve Halkalı suyından Saray-ı hümayfınuma 
cari yarım masura ma-i leziz dahi mfıma ileyhün 
hanesine ifraz u icra ol ınup efrad-ı aferideden hiç ahad 
kaİnen men kan ve keyfe ma kan ve sebeben mi
ne' l-esbab mani '  u müzahim ve mu'arız olmaya şöyle 
bileler alarnet-i şerife i 'timad kılalar. Tahriren evasıt-ı 
Muharremü' l-haram sene hamse ve seb'in ve mie ve elf. 

Fi' evasıt-ı M sene [ 1 ] 1 75 [ 1 2-2 1 Ağustos 1 76 1 ]  

30 1  

1115712 
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1115811 Karaağaç Sahilsarayı 'na bağlı olan suyun bit 
miktarının Sadabad köyündeki çeşmeye bağlanmasına 
dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayGn oldur ki : 
ÇGn uyGn-ı ceyhGn-nümGn-ı avatıf-ı  şahane ve enhar-ı 
cezllü' I-infidr-ı avarif-i şehenşahanem yenabl' -i ina
yet-i şamile ve meşari '-i atilfet-i kamileden mecarl-i 
ahval-i enama daima cari ve sari olmağla ol cGy-ı 
di l-euyun cereyan-ı amlmü'l-feyezanından şearib-i mea
rib-i atyan ve evani-i erhanl�i halk-ı cihan ve külıs-ı 
nüfUs-ı atşanan birr ü ihsan-ı firavanurnla hern-vare 
ser-şar u reyyan olagelmişlerdür binaen ala zalik Karaa
ğaç sahi l-Saray-ı hümayGn-ı safa-makrGnuma cereyan 
iden ma-i tezizden Sa'dabad karyesi kurbında vaki ' 
meslekden ifraz ve karye-i mezblırede olan çeşmeye 
ahall-i karye fukarasına merhameten bu defa karlha-i 
sayha-i mi.illıkanemden müceddeden bir masura ma-i 
lezlz i 'ta ve ihsan-ı hümayGnum buyurılınası isti'taf ü 
istirham olındukda izn-i hi.imayfınum almışdur diyü şe
ref-bahşa-yı sudGr olan hatt-ı hümayGn-ı inayet-mak
rbinum rnlıcebince işbu berat-ı hümayGn-ı ata-meşhfını 
virdüm ve buyurdum ki ba'de' l -yevm ber ınıleeb-i hatt-ı 
hümaylın-ı şevket-makrGn zikr-i ati meslekden bir 
masura ma-i lez'iz ifi•az ve çeşme-i merkürnede icra ve 
iska al ınmasına efrad-ı aferldeden hiç ferd mani' u 
mi.izahim olmaya şöyle bileler alarnet-i şerlfe i 'timad 
kı lalar. 

Fl 25 M sene 1 1 75 [26 Ağustos 1 76 1 ]  

1115812 Haslar Kemerler'de Paşakemeri suyoluna 
müllıak Su nazırı İbrahim'in katma suyunun Ketlıüda 
Melımed Emin 'e satılmasına ve Hocapaşa 'da yaptır
dığı çeşmeye bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümaylın oldur ki: 
ÇGn saki-i feyz-bahşa-yı küll i  şey' in ber mukteza-yı ve 
ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy ifaza-i fuylızat-ı 
peyderpey ile kanavat-l ecsad ü eşbaha isale-i mai ' l-ha
yat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıcarından 
çemenzar-ı basit-ı gabrayı bedayi'-i kudret-nüma-yı 
nema ile nümGdar cennatün tecrl min tahtihe' l -enhar 
eyledükde benüm yenabi'-i inayet-i şamilemi maksern-i 
mecra-yı ma-i nu'ama ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibadullahi yi.ifeccirlıneha tefcira itmeğle cfıy-bar-ı 
inayet-i blgayatumla külıs-ı nüfUs-ı atşan melean-ı birr u 
ihsan ve mezari' [u] mearib-i halk-ı cihan şadab i.i 
reyyan olmak şime-i kerime-i cihan-darl ve dlr[l]ne-i 
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müstedime-i mekarim-şi 'arl olmağın binaen ala zalik . 1115812 
atebe-i aliyye-i büsrevani ve Südde-i seniyye-i cihan-ha- � . . . 
nide b i ' l-.fi ' l  Su nazırı o lan kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan ''��:�.tci)j��· 4 & l tJ. el-Hacc Ihrahim zide mecduhfı mecl is-i şer'-i şerif-i � ... ·�0 . · ı\1.\' \.ı_, ({ • • , •  'J • • • Y •• 
nebevi ve mahfel-i din-i münif-i Muhammedide düstür-ı �tbJ .�:� �V. r· , :J  ·1.· ıf.iu(}�7JJ6.'
ekrem müşir-i efbam nizamü' l-alem nazım-ı menazı- �.�,· ·,�:.· :1��1\fi11'11J:�� ı.ı,! . • ' w '�J4AJ5-ı&� mü' l-ümem hala Vezir-i a 'zam-ı sütfide-şiyem Ragıb ���,J���· ı . 1.1�..b.J�����,v .J�i. .ı.ı · .: 
Mehmed Paşa edama' l lahu te 'ala iclalehfınun kethu- )v.bv"�V, · .���\��..�jj_,� · · ?'/.�,;..�, 
daları olan işbu darende-i tevki'- i  refi'u ' ş-şan-ı hakani �_;.rJ;���Y-:���_,�· t, • �J.�:��ıl--0/vı)
ve herarende-i yarl ığ-ı beliğ-ı mekremet-unvan-ı sultani �(A · . ..j �· 4�cf..�ıY.: ,ı.t., .�.�j&i/;�� 
iftiharü' l-ümera ve' l-ekabir müstecmi'-i cemi'u ' l-me'all ,;tfl>'�.l t.f.�.����� .����"�')Jıt;J(.b;}ı';,-,'.t.� ve' l-mefahir el-muhtass bimezidi inayeti ' l-Meliki' l-ka- �JJtti'!'?/!Jt.riJ·t)P.J�ritj)����o;.t;ı;,Ai?:. 
dir Mehmed Emin ibn-i el-Hacc Yusuf dame u lüvvu- fwj !l�«�ıı>ii'..t� ,t/;.J�(/jJ/rrJJ}iJfJ h unun tarafından zikr-i ati hususını tasdika vekil-i �J<· ,t�lh � ... �J · � �J;.W0--;:tt, · ,  -gJ.f1�· 
müseccel-i şer'isi Mehemmed Ağa ibn-i All mahzarında -�J r�et'J (,J J. ��fi ��.r :;_;..�f· � . 
ikrar ve takrlr-i kelam idüp yedinde olan keşf hücceti .J�'f-':�:Jt,.J)J�tt�JW).$.;r:.).�� ;{ � � 
mfıcebince Havass-ı al iyye kazasında Kemerler can i- -'V J t-t.:>#,w�:"%1�d"�J�J/�;){J -�� 
binde Paşakemeri üst başında işbu kimesnenün lağm ve tJJ.��Y./.ifJ��-'..e�:. ·ı ı' �J}w:Jt.Jı��<� . •./ 
mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde müceddeden ,�(..P'J�.Jij � bJ��11J� . · (1"'r.r, � 
malıyla b i ' l-izni ' s-sultani altı baca ve bir savak yedi 'J"J;(�w.i�fiP��,���J(J.!�_:y�.tt�� aded abar hafr itdürüp tahte ' t-arz yüz doksan beş zira' )'.-:;:tr.fifb;J � . .  ,:ıfffJ.W.,t.;re>ıy;rlc7. �J..��J_;u. 
!ağın ü kanavat i le cem' u tahsil ve lağm ağzında vaki' >-!'>1J!".J'/i.;;;l_J�.�;:Aı.. ,.�_;��� -��j 1Jf 
meslekden ol mevzi 'de Paşakemeri suyı yol ına ferş :��-:U'/-G;y�-v�.?�-t.{�J�" · ·��(J'J��J· 
olman künk i le İcra eylediği sahihan ba'de' l-vezn )}!.J��,;�. �-o�� �ot) • • .• �.9·-eY""�ıi�1J5:.t{, 
ve' I-ayar ve't-tahm'in cari olan üç buçuk masura ma-i },�!)(;_ oJ.!,1.1.)J, /;'U! hu e._, jj�" ' �.:i/;JA.fi? 
tezizün bi hasebi ' I-kanun viri lecek hakk-ı mecra bedeti ���$;JJ}J�·��'-!'1;;r/;j'-JJft,f.Y �.1./ 
beher masurasiyçün yevm'i birer akçeden cem'an yevml . �o/��jCÔ.tJ-&ıf. �v���JJ ({, ��� 
üç buçuk akçe mukata'a ta'yin ve takd!riyle bi iz- • ;�)'.9Jt�J ���;b��ç�/19Jılf.Jj.#J�-�-.��� 
ni ' l-mütevel ll mülhak ber mantOk-ı hüccet-ı keşf lağm ü ,i.Jt:,�Y�5J���J'::Jo;A,;'J{q'AJj) 
kanavatma tebe' iyyet i le mülki olan üç buçuk masura � ... ;,w O"��AM .-��V� · �c.IJ)J 
sudan yevmi bir akçe hakk-ı mecra ta'yin olan bir �J,l ��/���:&� -<�JJ��· 
masura ma-i lezizi kanavat-ı mu'ayyene-i memlfıkeden (i�7(r . . �"&'� · ,  ���'.1.1'(, · {,J.:("-J../..J,r�_ • ( 
hissesine tebe' iyyet i le ifraz idüp tarafeynden bi '  I-icab �) --��J�J./'..wı�V���!.VW, :Jct')J 
ve' l-kabfıl bey'-i  bat-ı sahilı-i şer' i  ve erbab-ı miyah � �-ı,.�ı?�· l��,;�,{�Jc.::u_,ı:_ · :::e,� if� 
ma' rifetıeriyte akideyn beyninde bi  hakkm ma' tum-ı 0,.�.hJi.Je,� -�M ·. �c.J..5'Aj;A'�erJ 
ma�bfız� kethuda-yı 

A
müvekkil-i mfın:_a �eyh Me�med fff.JU,c1'��.Jf)>··""���..I�J�j� Emın dame ulüvvuhuya bey' u temlık anlar dahı ber �if.J�· . � . 'tJ �-+"J'tlrdÇ:,_r--vdlı 

minval-i muharrer iştira vü temel lük ve kabul idüp ve · • Bi;tı. · ,��J(,f�.)p:  }���"dt,� 
sal ifli 'z-zikr bir masura ab-ı leziz kanavatdan hisse-i �\� �cfoJ]� •' '-'.b�� (J?-
memlfıke-i mu'ayyenesine tebe' iyyet ile şiraen müvek- • · "'.� 1/� ·:7.ll' kil-i mfıma ileyhün mülki olup dilediği malıallden ifraz ---&�).11� ..ıoi)JY: 
ve muradı oldığı mahalle İcra ideler didükde gıb- .v.ff)� �� 
be't-tasdikı ' ş-şer'i vekil-i mezbfır Mehmed Ağa mec- ' 

! is-i mezbfırda bi '  1-vekale takrlr-i ketarn id üp müvek
kil-i kethuda-yı mfıma ileyh Mehemmed Emin dame 
ulüvvuhfı ber veeh-i mübeyyen şiraen mülki olan bir 
masura suyı mahmiyye-i İstanbul'da bir mahall-i müna
sibden ifraz ve Hace Paşa kurbında hasbeten l i ' l lahi 
te 'ala bina vü inşa eylediği çeşmesinde ibadul lah şürb ü 
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isti 'malleriyçün veeh-i muharrer üzre ta'yin ü tahsis u 
icra eyledi didükde ma hüve bi 't-taleb ketb a lındığını 
kıdvetü' l-ulemai ' l-muhakkıkin Eba Eyyfıb-i Ensari' nilibi 
mevla[na] Ahmed bin İsma'll zide i lmuhfı imzasıyla 
mümza vü hatmiyle mahtfım işbu bin yüz yetmiş beş 
senesi mah-ı Saferü ' l-hayr'un yedinci güni tarihiyle 
müverrah viri len hüccet-i şer' iyye mfıcebince işbu 
nişan-ı hümayfın-ı sa'adet-meşhfinı virdüm ve buyur
dum ki mfıma ileyh bii hüccet-i şer' iyye mutasarrıf 
aldığı bir masura ma-i lezlzün hasbeten l i ' l lahi te'ala 
bina vü inşa eylediği çeşmesinde ibilduilah şürb ü 
isti 'mal leriyçün cereyanına efrad-ı aferldeden hiç ahad 
mani '  u müzahim o lmayup dahi ü ta' arruz kılmaya 
şöyle bi leler alarnet-i şerlfe i ' timad kılalar. 

[FI] ı 9  S sene [ ı ] J 75 [ 1 9  Eylü l  1 76 ı ]  

1115911 Halkalı suyundan Şehremini Haşim Ali 'nin 
Mahmud Paşa camii civarındaki evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

N işiin-ı hümayfin oldur ki: 
Çfın cereyan-ı enhar-ı da i mü' 1-infıcar-ı avatıf-ı şahane 
ve feyezan-ı uyun-ı ceyhı1n-nümfın-ı avarif-i piidişaha
nemle küus-ı nüffıs-ı atşiin ser-şiir u melean ve mezari ' 
[u] . mearib-i halk-ı cihan şadab ü reyyan olmak adet-i 
hasene-i şehriyaridür kulunun işbu rafı' -i tevki' -i refi'
u' ş-şan-ı hakani ve hamil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-re
siin-ı sultani kıdvetü' l-emacid ve' l-a'yan hala şehremini 
olan Haşim All zlde mecduhfı Südde-i sa'adet'üme arz-ı 
hal idüp Mahmud Paşa-yı Veli cami'- i  şerifı kurbında 
m(ıma i leyhün binasına şürfı' eylediği hanesinün müs
takıl len cereyan ider ma-i lezizi o lmayup suya muhtac 
olmağla İslambol'a cereyan iden Halkalı suyından bir 
masura ma-i lezlz kendüye ihsan buyurılınası babında 
istid'a-yı inayet itmeğİn şeref-yiifte-i sudı1r olan hatt-ı 
hümayfın-ı iniiyet-makrGnum mucebince Halkalı su
yından mfıma i leyhün hanesine İcra içün yarım masura 
su i 'ta ol ınup işbu beriit-ı hümayfin-ı izzet-meşhfını 
virdüm ve buyurdum ki muma i leyh Haşim All zlde 
mecduhfiya şeref-yiifte-i sudfır olan hatt-ı hümayfın-ı 
mevhibet-makrfinumla Halkal ı  suyından yarım masura 
ma-i leziz i 'ta o lınmağla bir münasib malıallden ifraz ve 
hanesine İcra al ınmasına efrad-ı aferideden hiç ahad 
mani' u müzahim olmaya şöyle bileler alarnet-i şerife 
i 'timad kılalar. 

Fi 26 Muharrem sene [ 1 ]  ı 76 [ ı  7 Ağustos ı 762] 
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1115912 Halkalı suyundan Şehremini Haşim Ali 'nin 
Mahmud Paşa camii civarındaki evine su bağlanma
sına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
işbu raft '- i  tevki'-i refi'u' ş-şan-ı hakiini ve hamil-i yar
l ığ-ı beliğ-ı meserret-resan-ı sultani kıdvetü' l-emacid 
ve' l-a'yan hala şehremini olan Haşim Ali zide mecduhfı 
Südde-i sa'adet'üme arz-ı hal idüp Mahmud Paşa-yı 
Veli cami'  -i şerift kurbın da m uma i leyhün binasına 
şürfı' eylediği hanesinün müstakı l len cereyan ider ma-i 
lezizi o lmayup suya muhtac olmağla İslambol'a cereyan 
iden Halkalı suyından bir masura ma-i leziz kendüye 
ihsan buyurılınası babında istid'a-yı inayet itmeğİn şe
ref-yafte-i sudfır olan hatt-ı hümayfın-ı inayet-makrfı
num mfıcebince Halkal ı suyından mfıma ileyhün ha
nesine İcra içün yarım masura su i ' ta ve yedine berat-ı 
alişan ihsan ol ınmışiken mfıma i leyhün hanesine yarım 
masura su vefa itmediğine binaen tekrar istid'a-yı 
merhamet itmeğle şeref-riz-i sudfır olan hatt-ı hüma
yfın-ı şevket-makrGnum mGcebince Halkalı suyından 
yarım masura su dahi i 'tii ve cümle bir masura mii-i 
Jeziz mGma i leyhe ihsiin-ı hümayGnum olmağla işbu 
berat-ı hümiiyfın-ı izzet-meşhfını virdüm ve buyurdum 
ki mfıma i leyh Haşim Ali zide mecduhfıya şeref-yeifte-i 
sudfır olan hatt-ı hümayGn-ı mevhibet-makrunumla 
Halkalı suyından bir masura ma-i lezlz i ' tii ol ınmağla 
bir münasib malıallden ifriiz ve hanesine İcra ol ınmasına 
efriid-ı aferideden hiç ahad mani '  u müzahim olmaya 
şöyle bileler alarnet-i şerlfe i 'timad kı lalar. 

Fi 2 S sene [ 1 ]  1 76 [23 Ağustos 1 762] 

1115913 Halkalı suyundan Ahmet Mükellefin evine 
su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişiin-ı hümayfın oldur ki :  
işbu raft '-i tevki'- i  refi'u'ş-şiin-ı hakiini ve naki l-i yar
l ığ-ı beliğ-ı meserret-unviin-ı cihiin-bani iftiharü' 1-emii
cid ve' l-ekarim Ahmed Mükellef dame mecduhG Süd
de-i sa'adet'üme arz-ı hiil idüp mfıma i leyhün sakin 
oldığı hanesinün zemini yüksek vaki '  olup ahar tarafdan 
ab gelmesinün bir vechi le imkanı olmayup Halkalı 
suyına muhtac olmağla Halkalı suyından yarım masura 
su ihsan buyurılınası babında istid'a-yı inayet itmeğin 
şeref-yafte-i sudfır olan hatt-ı hümayfın-ı mevhibeHnak
rGnum mfıcebince mfıma i leyhün hanesine icra içün 
Halkalı suyından yarım masura su ihsiin-ı hümiiyGnum 
olmağla mGcebince işbu berat-ı hümayfın-ı izzet-meşhfı-
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nı virdüm ve buyurdum ki  mı1ma ileyh Ahmed Mükellef 
dilme mecduhuya şeref-yiifte-i  sudtır olan hatt-ı hüma
yı1n-ı şevket-makrı1num mı1cebince Halkalı suyından 
yarım masura su i 'ta ve ihsan-ı hümayı1num olmağla bir 
münasib malıallden ifraz ve hanesine icra olınmasına 
efrad-ı aferldeden hiç ahad mani '  u müzahim olmaya 
şöyle bileler alarnet-i şerlfe i ' timiid kılalar. 

F1 29 S sene [ 1 ] 1 76 [ 1 9  Eylül 1 762] 

1116011 İshak Paşa mahallesinde Hibetullah Sultan '
ın sarayına bağlı olan suyun bir miktarının Ethem 
İbrahim Efendi'ye satılarak istediği yere bağlanma
sına dair berat kaydı. 

[Derkenar] Muma i leyh İbrahim Edhem Efendi nısf 
masura ab-ı lezlzi ei-Hacc Süleyman Ağa bin Abdül
kerlm'e bey' idüp ol dahi Unkapanı dahi linde Çelebioğlı 
mahallesinde kadim[ den] i cra olman menzile i cra it
meğle virilen hüccet . defter-i atikde tasrih kaimeleri 
mahalline kayd olındı. 

[Fl] 4 Ca sene [ 1 ] 1 79 [ 1 9  Ekim 1 765] 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
İstanbul'da (boş) mahallesi sakinlerinden işbu rafi '-i 
tevki'-i  refi'u' ş-şan-ı hakani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı 
meserret-unvan-ı sultani kıdvetü' l-emasil ve' l-akran 
İbrahim Edhem ibn-i el-Hacc Ahmed zlde kadruhı1 
meclis-i şer'-i  şerif-i nebevide takrir-i kelam ve bast-ı 
meram idüp mahmiyye-i mezbfırede Ahı1rkapu kurbında 
İshak Paşa mahallesinde vaki' evkaf-ı hümayunumdan 
mülkname-i hümayı1n ile saray-ı kebire malik ve mu
tasarrıf olup merhum ve mağfı1run leha Hibetullah 
Sultan-ı aliyyetü ' ş-şan hazretlerinün kethudalıklarıyla 
şeref-mend olan iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim es-Seyyid 
Mehemmed Tahir dame mecduhı1 salifti'z-zikr saray-ı 
kebire cari baki ma-i lezizinden nısf masura ab-ı lezizi 
kanavatdan h issesine tebe' iyyet ile tarafeynden bi ' l-lcab 
ve' I-kabul bey'-i bat-ı kat'l ile iki yüz elli guruş semen-i 
makbuza muma ileyh Edhem İbrahim Efendi'ye bey' u 
temlik ol dahi mahmiyye-i mezbı1rede mahall-i müna
sibden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve diledüği 
mahalle icra içün ber veeh-i muharrer ba'de' l-iştira 
ve't-temel lük ve' l-kabı11 mülk-i müşterası olduğını havi 
bin yüz yetmiş beş senesi Saferü' l-hayrı'nun dokuzıncı 
güni tarihiyle mfıma i leyh es-Seyyid Mehemmed Tahir 
dame mecduhunun mümza vü malıtum yedine virdiği 
bir kıt'a temessükine nazar olınup istihkamen hüccet-i 
şer' iyye i 'ta olmmak matlubumdur diyü takririni natık 
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temessük ibraz ba'de'n-nazar ve' l-kıriiet fi ' l-hakika hal 
veeh-i muharrer üzre olup ve sularun bey' u şirii ve 
hüccet-i şer' iyye virilegeldüği mu'tiid oldığına binilen 
bin yüz yetmiş beş senesi şehr-i Rebi'u ' l-evvel'inün on 
ikinci güni tarihiyle müverrah kıdvetü' l-ulemiii ' l-mu
hakkıkin Ebii Eyyfıb-i Ensiiri nilibi mevlana Ahmed zide 
ilmuhı1 imziisıyla mümzii vü hatmiyle malıtum l i  ec
l i '  1-istihkiim h üceet-i şer' iyye virilmekle m ıleebince 
işbu beriit-ı sa'iidet-iiyiit ü behcet-gayiitı virdüm ve bu
yurdum ki ba'de' l-yevm ber ınıleeb-i hüccet-i şer' iyye 
zikr olınan nısf masura ma-i lezizün mahall-i münii
sibden i crasına ahardan hiç ferd miini '  u müziihim ol
maya şöyle bi leler alarnet-i şer!fe i 't imiid kılalar. 

Fi 22 Ra sene [ 1 ] 1 76 [ l l Ekim 1 762] 

11160/2 Mahmud Paşa camii civarında Köprülü sara
yı 'na bağlı olan suyun, Halkalı suyolundan ve Ali Pa
şa-i Atik masiağından ifraz olunarak saraya bağlan
dığına dair berat kaydı. 

Nişiin-ı hümiiyfın oldur ki :  
Çı1n saki-i feyz-bahşii-yı küll i  şey' in ber muktezii-yı 
falıva-yı ve ce'alnii mine' I-ıniii külle şey ' in hayy me
cari-i ecsiid ü eşbiiha isiile-i miii ' l-hayiit-ı erviih idüp ol 
ma-i kariihun asar-ı inficarından sath-ı pehna-yı gabrayı 
nümı1dar cennatün tecri min tahtihe' l-enhar eyledükde 
benüm yeniibi'- i  inayet-i şamilemi maksern-i mecrii-yı 
ma-i nu'amii ve iibişhor aynen yeşrabu biha ibiidulliihi 
yüfeccirfınehii tefcirii eyledi b inilen ala ziilik Astiine-i 
sa'iidet'ümde Mahmud Paşa cami-i şerifi civarında 
Köpril i  sarayı dimekle ma'rı1f saray deri'ınında cari ma-i 
lezizi ile emlak-i hümiiyfınuma mülhak olmağla ma-i 
leziz-i merkürnun kemiyyeti ne mikdardur ve ne ma
hallden cari ve ne malıallden ifraz olduğını Su nazırı ve 
kethudalarından ve bölükbaşı vesair ralı-ı abilerinden 
istifsar ve ihbarları hüccet ve vukü ' ı  üzre i ' lam olmması 
matltıb-ı hümiiyfınum oldığını hala umfır-ı b inaya 
me'mfır olan Dergiih-ı iili yeniçeri katibi kıdvetü' l-e
miicid ve' l-ekiirim es-Seyyid Mehmed Haşim zide 
mecduhfınun oğlı ve tarafından husus-ı iitide vekili hil
eegan-ı divan-ı hümayfından es-Seyyid Mehmed Es'ad 
zide mecduhı1 inha itmeğle atebe-i aliyye-i husreva
nemde hala Su nazırı olan kıdvetü' l-emasil ve' l-akran 
el-Hacc İbrahim zide kadruhı1 ile suyolı katibi es-Seyyid 
Mehmed ve kethudaları İbrahim ve Süleymaniyye 
suyınun bölükbaşısı el-Hacc Hüseyin ve Saray-ı cedid 
bölükbaşısı usta Ali ve Kemerler bölükbaşısı usta 
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Mustafa ve Sultan Bayezid bölükbaşısı ei-Hacc Meh
med ve Taksim bölükbaşısı usta Abdullah ve Ayasofya 
bölükbaşısı Seyyid Hasan vesair rah-ı abilerden istifsar 
ol ındukda Astane-i sa'adet'de Mahmud Paşa cami ' -i 
şerlfı civarında Köpril i  sarayı'na cari olan ma-i leziz 
Saray-ı cedid-i sultaniye cereyan iden Halkalı suyından 
mukaddema ihsan olınmış bir masura sudan Sadefciler 
sukında All Paşa-yı Atik suyı mesleğinden ifraz ve 
Köprili sarayına cari olagelmişdür diyü her biri ala 
tariki ' ş-şehade haber virdükleri kıbel-i şer'den tahrir ve 
hüccet olınup Divan-ı hümayun tarafından dahi nişan-ı 
hümayun heratı tahrir olmmak içün bin yüz yetmiş altı 
senesi Ramazan-ı şerifı'nün on dördünci güni tarihl i  
hala Eba Eyyub-i Ensarl kadisı akza kuzati ' l -müslimin 
mevlana es-Seyyid Mehmed zidet fezailuhu mümza vü 
mahtum i ' Iam itmeğİn i ' lamı mucebince işbu herat-ı 
sa'adet-ayat ü behcet-gayatumla emlak-i hümayunum
dan olan Köprili sarayı dimekle ma'rfıf sarayun deru
nma minval-i muharrer üzre cari bir masura ma-i 
lezizün fima ba'd cereyanına efrad-ı aferideden hiç ferd 
mani '  u dafı' olmaya şöyle bileler alarnet-i şerife i 'ti
mad kılalar. 

Fl evahir-i N sene [ 1 ]  1 76 [5- 1 4  Nisan 1 763] 

1116111 Has/ar, Cebeci köyü civarında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak sudan Atina/ı Osman 'ın evine 
bağlı olan suya dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki: 
Çun saki-i feyz-bahşa-yı vücud-ı külli şey ' in ber muk
teza-yı fahva-yı ve ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy 
mecarl-i ecsad ü eşbaha isale-i mai ' l-hayat-ı ervah idüp 
ol ma-i karahun ' asar-ı inficinndan sath-ı pehna-yı 
gabrayı nümfıdar cennatün tecrl min tahtihe' l-enhar 
eyledükde benüm yenabi'- i  inayet-i şamilemi maksern-i 
mecra-yı llıa-i nu'ama ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibilduilahi yüfecciruneha tefclra eyledi binaen ala zalik 
taraf- ı  hümayunumdan Mahmud Paşa cami'- i  şerifi 
kurbında Hace Kasım Gönani mahallesinde vaki ' sadr-ı 
a'zam-ı sabık es-Seyyid Abdullah Paşa'nun duhter-i 
pakizeleri Şerlfe Havva Hanım'dan bina emini olan Der
gah-ı all yeniçerileri katibi kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim 
es-Seyyid Mehmed Haşim zlde mecduhu vekaletiyle 
iştira ve emlak-i hümayfınuma mülhak olan Atinalı(?) 
Osman Efendi menzili dimekle ma'ruf menzilde cari 
olup on iki sehm i ' tibar olman iki masura ma-i leziz-i 
carlnün bir sehmi gaib-i ani ' I-meclis Süleyman Beğ'ün 
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mülki ve on bir sehmi  dahi bayi 'a- i  mezkfırenün mülki 
olmağla taraf- ı  hümayfina bey' ve mfıma i leyh Haşim 
Mehmed z'ide mecduhfı bi ' l-vekale. iştira idüp dahil-i 
havza-i tasarruf- ı  hümayfınum oldukdan sonra yine 
menzil-i mezbfıra cereyanı irade-i hümayfınum olup 
ma-i mezbfırun kemmjyyet ve keyfiyyeti atebe-i aliyye-i 
husrevanemde Su nazırı olan kıdvetü' l-emasi l  ve' l-ak
ran ei-Hacc İbrahim, zide kadruhfı ve Suyolcılar katibi 
es-Seyyid Mehmed ve kethudaları İbrahim vesair 
serbölükleri ve rah-J abilerden sual olındukda Atinalı(?) 
Osman Efendi'nün marrü'z-zikr menziline cari . iki 
masura ma-i lezlz-i cari merhum ve mağffırun leh Sultan 
Süleyman Han tabe seralıunun haric-i surdan cami' i  
şeriflerine cereyan itdürdükleri ma-i lezlz mülhakatın
dan Havass-ı refı'a  kazası'na tabi '  Cebeci karyesi'yle 
Kara Ahmedli karyesi ınİyanında olan Çınarlıçeşme 
kurbında menba' ı  olup dah il-i sur oldukda Defterhane 
kalından Tavukbazan'nda Çifte terazudan ifraz ve 
Atinalı(?) Osman Efendi'nün menzil-i mezkuresine iki 
masura ma-i leziz cari olagelmişdür diyü ihbarları 
hüccet olınup şerh u beyan ve tafsll ü ıyan olmdığı vech 
üzre on iki selım i 'tibar alınan ma-i leziz-i merkürnun 
on bir sehmi kanavatma tebe' iyyet i le dahil-i emlak-i 
hümayunum ve menzil-i mezbure kema kan cereyanı 
irade-i irade-i74 hümayunum olduğını bina emini olan 
muma i leyh es-Seyyid Mehmed Haşim z'ide mecduhu
nun vekil-i şer' isi hacegandan oğlı es-Seyyid Mehmed 
Es'ad zlde mecduhu ifham itmeğle Divan-ı hümayun 
tarafından nişan-ı hümayun heratı tahrlr olmmak üzre 
bin yüz yetmiş altı senesi Ramazanü' 1-mübarekinün 
ondördünci güni tarihli hala Eba Eyyub-i Ensari kadisı 
akza kuzati' l-müslimin es-Seyyid Mehmed zidet fezai
luhfı mümza vü malıtum i ' lam itmeğİn i ' lamı mucebince 
işbu herat-ı sa',adet-ayat ü behcet-gayatumla emlak-i 
hümayunumdan olan menzil-i mezbfıra ber minval-i 
muharrer cari iki masura ma-i lezlzün fıma ba'd 
cereyanına efrad-ı aferldeden hiç ferd mani '  u müzahim 
olmaya şöyle bi leler alarnet-i şerlfe i 'timad kılalar. 

[FI] evahir-i N sene [ 1 ] 1 76 [5- 1 4  Nisan 1 763] 

1116211 Langa Yenikapısı 'nda evkaf-ı hümayun tara
findan yaptırılan evlere ve dükkaniara Nakkaş Paşa 
suyundan bağlanan su yeterli olmadığından Kırk
çeşme ve Sultan Süleyman suyundan bu ev ve dük
kaniara su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  

74 "irade-i" mUkerrerdir. 
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Çun saki-i ftiyuzat-ı mucid-i külli şey' in ber mukteza-yı 
fahva-yı ve ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy ifaza-i 
bigaye-i peyderpey ile eskıyiit-ı ecsad ü eşbaha isale-i 
mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıca
rından sahn-ı pehna-yı gabrayı bedayi'-i kudret-nüma 
ile nümudar cennatün tecrl min tahtihe' l -enhar eyledük
de benüm menabi '-i avatıf-ı aliyye-i kamile ve meşari'-i 
avarif-i şamilemi maksern-i ma-i nu'ama ve abişhor 
aynen yeşrabu biha ibadullahi yüfecciruneha tefcira 
eyledi ber fahva-yı mütaba'at-i iktiza-yı tehallekü bi  
ahlaki' l ialı zirnınet-i re 'fet-penah-ı dest-gahuma lazım 
ve Iabüdd oldu ki umumen müte'attışan-ı zülal-i efda
lüm olan erbab-ı emanl ve amalün çemen-sitan-ı halleri 
reşehat-ı mütetabi 'at-ı birr ü ihsanumla behre-yab ve 
mekremet-i bipayanumdan hisse-yab ve taravet-bezir75 u 
şadab olmak ka' ide-i müstedime-i şehriyaridür binaena
leyh evkaf-ı hümayun-ı cihandarum musakkafatından 
İstanbul'da Langa yenikapusı haricinde müceddeden 
bina vü ihya buyurılan iki yüzden mütecaviz hane ve 
dekakin ve mehazinden başka binasına mübaşeret 
olman çifte harnınarn mikdar-ı kifaye ma-i leziz-i cariye 
muhtac aldığından İstanbu l'da vaki' Nakkaş Paşa sa
rayı'nda olan sudan mahall-i mezkura iki masura ma-i 
leziz cereyan eylemek üzre bundan mukaddemce 
ferman-ı celilü 'ş-şanum sadır almışidi ancak zikr olman 
mahallat aralarına ve dekakin ve malıazin ve al boyaha
nelere ve harnınama iki masura ma-i leziz bir vechile 
kifayet itmemeğle cennet-mekan fırdevs-aşiyan merhum 
ve mağfurun leh hudavendigar-ı sabık valid-i macidüm 
Gazi Sultan Ahmed Han eskenehu' l lahu te'ala fi gure
fı ' 1-cinan hazretlerinün müceddeden bina huyurdukları 
Kırkçeşme suyı bendi fazlasından altı masura ma-i leziz 
i ' ta ve mahall-i mezburede olan çeşmelere ve al boya
hanelere ve çifte harnınama icra olmması babında hatt-ı 
hümayfin-ı inayet-makrunum keşide buyurılmasın Der
gah-ı ali kapucıbaşılarından olup evkaf-ı hümayunum 
kaimmakam-ı mütevel lisi olan es-Seyyid Meh[em]med 
Tahir dame mecduhu istid'a ve iltimas ve bundan 
akdem Yenikap u haricinde müceddeden bina buyurılan 
malıallata Nakkaş Paşa sarayı'na cari iki masura ma-i 
leziz ihsan-ı hümayfin buyurılup kifayet eylemediğine 
binaen merhum ve mağffirun leh müşarun i leyh hazret
lerinün haric-i surda Kemerler canibinde müceddeden 
bina vü ihya buyurdukları Bend-i kebir suyınun fazla
sından altı masura ma-i leziz min haysi ' l-mecmu' sekiz 
masura ma-i leziz Yenikapu haricinde cennet-mekan 
merhum ve mağffirun leh Sultan Süleyman Han tabe 

75 taravet-pezir 
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serahu hazretlerinün suyınun ana mesleğinden ifraz ve 
evkaf-ı hümayfin olan harnınarn ve çeşmelere ve boya
hanelere ta'yin ü icra olmmak babında Hassa su nazırı 
el-Hacc İbrahim zide mecduhfi i ' lam itmeğİn i ' lamı 
mficebince ifraz u icra olına diyü mübarek hatt-ı hüma
yfin-ı şevket-makrfinum şeref-yiifte-i sudfir olmağın 
mficebince işbu beriit-ı hümayfin-ı inayet-makrfinumla 
zikr olınan sekiz masura ma-i leziz Yenikapu haricinde 
vaki'  ana mesleğinden ifraz ve salifti ' l-beyan mahal
latda çeşmelere ve al boyahanelere ve çifte harnınama 
İcra olınmasına efrad-ı aferideden [hiç] ferd müzahim 
olmaya. 

Fi 1 5  L sene [ 1 ] 1 76 [29 Nisan 1 763] 

1116311 Ortaköy, Ayvalıdere, Kızılcıkdere ve Kirazlı
dere civarındaki sulardan Saliha Sultan 'ın Tırnakçı 
yalısına bağlı olan sulara dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Çfin saki-i feyz-bahşa-yı küll i  şey ' in her mukteza-yı falı
va-yı ve ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy ifiiza-i fli
yı1zat-ı peyderpey i le kanaviit-ı ecsad ü eşbaha isale-i 
mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıca
rından çemenzar-ı basit-ı gabrayı bedayi-i kudret-nü
ma-yı nüma ile nümı1dar cennatün tecri min tahtİ
he' I-enhar eyledükde benüm yenabi'-i inayet-i şami lemi 
maksern-i mecra-yı ma-i nu'ama76y ve abişhor aynen 
yeşrabu biha ibadullahi yüfeccirfineha tefcira itmeğle 
cfiy-bar-ı inayet-i bigayatumla küfis-ı nüfUs- ı atşan me
Jean-ı birr ü ihsan ve mezari '  [u] mearib-i halk-ı cihan 
şadab ü reyyan olmak adet-i hasene-i şehriyari ve 
dir[i]ne-i müstedime-i mekarim-şi 'arıdur binaenaleyh 
malıruse-i Galata'ya muzlife Kurıçeşme nam karyede 
vaki'  işbu darende-i tevki'-i refi'u'ş-şan-ı hakani ve be
rarende-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-resan-ı sultani seyyi
detü' 1-muhadderat ikliletü' 1-muhsanat tacü' 1-mestürat 
safıyyetü' s-sıfat refi'atü'd-derecat zatü' l-aliyyi ve' s
sa'adat el-muhtass bi mezid-i inayeti ' I-Meliki' l-müs
te 'an Saliha Sultan darnet ismetüha ve ziidet iffetühanun 
Tımakcı yalıs ı  dimekle ma'rfif sahi lhane-i alilerine 
cereyan iden ma-i lezizün keşf ü mu'ayene ve i ' lam 
olınmasiyçün sıldır olan ferman-ı alişanuma imtisalen 
savb-ı şer'- i  münirden irsal olınan mevlan� Mehemmed 
Necib zide i lmuhfi atebe-i aliyye-i husrevanemde hala 
Su nazırı olan kıdvetü' l-emasil ve ' l-akran ei-Hacc 
İbrahim zide kadruhu ve rah-ı abiler kethudası İbrahim 

76 nu'ama 

3 ı ı 

( 



3 1 2  V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT-I HÜMA YÜN 

ve katibi es-Seyyid Mehemmed ve çavuşları Mehem
med ve evkaf-ı seliitin-i sillife serbölükleri ei-Hacc 
Hüseyin ve el-Hacc Hasan ve usta Abdullah ve el-Hacc 
Mehemmed ve usta All ve Salih vesair rah-ı abiler ile 
Galata'ya muziife kasaba-i Beşiktaş'a tabi'  Ortaköy 
havallsinde Kavaklıdere'de Üçdereağzı nam malıallden 
nübfı' ve sahilhane-i merkürneye mahsus ve ez kadim 
cari ma-i lezizün menba' ı  o lan marrü'z-zikr Kavaklı
dere'de Üçdereağzı nam mahallde sekiz aded bacalı bir 
lağm ve mahal l-i merkuma karib dokuz aded bacalı bir 
!ağın ve Ayvalıdere nam mahallde yedi aded bacalı 
katma ta'bir olınur bir !ağın ve Kızılcıklıdere nam 
mahallde sekiz aded bacalı katma bir lağm ve 
Kiraslıdere nam mahallde üç bacalı bir katma !ağın ve 
mahal l-i mezbfıra karlb beş aded baca ve bir katma !ağın 
ve yal ı-i mezkfır ittisalinde kain ana lağmı ta'blr olınur 
on bir aded bacalı bir lağmları olup zikr olman 
lağmlardan nübfı' ve on beş bin beş yüz kanavat [ü] 
müsennat ile tahte' l-arz cereyan iderek sahi lhane-i mer
kürnede kain su hazinesine viisı l  olan ma' lfımu' l-mikdar 
ma-i lezlz-i eliride kimesnenün kat'a alakası o lmayup ve 
sahilhane-i mezkfırderine viisı l  o l ıncaya değin ma-i 
mezkurunun mürfır idecek mahall-i mezkfırlarda kat'a 
aharun suyına musadefe ve mülasakası dahi olmayup 
müşarun i leyha Saliha Sultan darnet ismetühanun müs
takıl len mülk-i mahzı oldığını erbab-ı miyah-ı mezkfırfın 
vesair bigaraz ehl-i vuküf bi ' l-icma' ve' l-ittifiik haber 
virdüklerin mevlana-yı mfıma ileyh mahallinde tahrir ve 
ma'an meb'us üroenii-i şer ' le mecl is�i şer'a gelüp ala 
vukü' ihi inha vü takrir eyledükde müşarun i leyha Saliha 
Sultan darnet ismetühanun kethudaları ve vekllleri olup 
hala Mevküfatcı l ık h ıdroetinde olan kıdvetü' l-emiicid 
ve' l-a'yan Osman zlde mecduhfı ma-i lezlzün ber veeh-i 
muharrer mülkiyyet üzre tasarruf ve icrası babında tuğ
ralı beriit-ı allşan i ltimas eylediğin akza kuzati ' l-müs
l imln hala Galata kadlsı mevlana Mehemmed zidet 
fezailuhfı bin yüz yetmiş altı senesi Zi' l-hicce'sinün 
yiğirmi altıncı güni tarihiyle müverrah ve hatmiyle 
malıtum i ' lam itmeğin i ' lamı mfıcebince işbu beriit-ı 
hümayun-ı izzet-meşhunı virdüm ve buyurdum ki 
mevlana-yı mfıma i leyhün i ' lamı mucebince ber veeh-i 
muharrer ma-i lezlzün Sultan-ı müşarun ileyha darnet 
ismetühanun sahi lhanelerine ale'd-devam cereyanına 
efriid-ı aferldeden hiç ahad mani '  o lmaya. 

Fl 27 Za sene [ 1 ] 1 76 [9 Haziran 1 763] 
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1116411 Langa Yenikapısı 'nda denizden doldurma 
arsaya ve arsa üzerine inşa olunan hamama bağlı 
olan suya dair berat kaydı. 

Çun saki-i ftiyCızat-ı mucid-i kül l i  şey' in her mukteza-yı 
falıva-yı ve mine' l-mai külle şey ' in hayy ifaza-i blgaye-i 
peyderpey ile eskıyyat-ı ecsad ü eşbaha isale-i mai ' l-ha
yat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı inficarından 
salın-ı pehna-yı gabrayı bedayi'-i kudret-nüma-yı nüma 
ile nümudar cennatün tecrl min tahtihe' l -enhar eyle
dükde benüm menabi'- i  avatıf-ı aliyye-i kılınile ve 
meşari '-i avarif-i şamilemi maksern-i ma-i nu'ama ve 
abişhor aynen yeşrabu biha ibadul lahi yüfeccirCıneha 
tefclra eyledi her falıva-yı mütaba'at-iktiza-yı tehallekü 
bi ahlaki ' l iahi zirnınet-i re 'fet-penah-ı dest-gahuma la
zım ve labüdd oldu ki umCımen muta'attışan-ı zülal-i 
efdalüm olan erbab-ı emanl ve amalün çemen-sitan-ı 
halleri reşehat-ı mütetabi 'at-ı birr ü ihsanumdan beh
re-yab ve mekremet-i blpayanumdan taravet-pezir u 
şadab olmak ka' ide-i müstedim-i şehriyaridür binaena
leyh Haremeyn müfettişi ve Su nazırı ma'rifetiyle mu'a
yene ve i ' lam olmmak babında sadır olan ferman-ı 
alişanuma imtisalen canib-i şerl'at-ı garradan irsal 
olınan Mehmed Sa'id zide ilmuhu taraf-ı hümayCın-ı 
mevhibet-makrun-ı şehin-şahanemden mahmiyye-i İs
tanbul'da Laleli çeşme kurbında müceddeden bina 
olman cami'- i  ced\d bihemta evkaf-ı hümayı1num mu
sakkafatından mahmiyye-i mezbı1rede hısn ebvabından 
Langa yenikapusı haricinde n izam-yafte olan deryıldan 
doldurma arsada kain arsa-i mersuma bina emini olan 
Ali zide kadruhuya mahsus odaya varup Hassa su nazırı 
ei-Hacc İbrahim zide kadruhCı ve katibi es-Seyyid 
Mehmed Emin ve kethudası usta İbrahim ve selatin-i 
eslaf hazeratı suyol ı  bölükbaşılarından usta ei-Hacc 
Mehmed vesairleri hazırCın oldukları halde akd-i 
meclis-i şer'-i  şerif idüp mı1ma i leyh Ali Ağa mecl is-i 
ma'küd-ı mezkCırda takrlr-i kelam idüp salifti'z-zikr 
cami'-i  şeriflin temeli tahtından nübı1' idüp tahte' l-arz 
ha' zı mahalleri künk ve ekser mahall i  kurşun bo n ferşl i  
kanavat i l e  icra ve  Kızılmaslak'da vaki' kassab dükka
n ında vaz' olınan meslekden MirahOr harnmaını 
civarında bina olman terazlıdan ve Langa çeşmesi 
kurbında ve mezkCır Yenikapu dah i linde civar-ı hısnda 
mebni tenimlerden işbu derlımnda akd-i meclis-i şer' 
olınan oda-i mezkur mukabil inde mevzCı' mu'ayene 
olınan makseme cari ma-i saff bundan akdem Ağustos 
hulCılinde sularun k ı lleti vakt[i] vezn ü ayar oldığı halde 
nazır-ı mfıma i leyh ve katib ve ketbuda ve bölükbaşılar 
merkürnun beynlerinde olan tarz-ı me' lCıf üzre vezn ü 
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ayar eyledüklerinde altı masura ma-i saff cari olduğı 
nazır�ı ınılma i leyh ve merkürnun haberleriyle zahir ve 
müte�ayyen olmağın kanavatma tebe' iyyet ile emlak-i 
hümayı1numdan olan mezkı1r altı masura ma-i safinün 
üç masurası işbu arsada müceddeden bina buyurı lan 
harnınama icra olınup üç masurası arsa-i mezbı1rede 
veeh-i münasibiyle taksim u icra olınup mezkı1r altı 
masura ma-i safi musakkafat-ı evkaf-ı hümayı1numdan 
gayrı bir mahalle icra alınmayup ber veeh-i meşrı1h 
ancak mahall-i mahall-i 77 mezkı1rlarda icra olmmak üzre 
evkaf-ı hümayı1numa i lhak olınup şürı1t-ı mezkı1re düs
tı1ru' l-amel olmmak ve vakf-ı hümayunum tarafına be
rat-ı şerif-i alişanum virilmek üzre kıdvetü' l-ule
mai ' l-muhakkıkin Haremeyn-i şerifeyn müfettişi mevla
na Ömer zide ilmuhı1 i ' lam itmeğin mevlana-yı muma 
i leyhün i ' lamı ve şeref-sudur bulan ferman-ı alişanuru 
mucebince ma-i mezkı1re evkaf-ı hümayı1numa i lhak ve 
canib-i vakf-ı şerifden zabt olmmak üzre işbu bin yüz 
yetmiş yedi senesi Cumade' l -ahire'sinün altıncı güni 
tarihiyle müverrah Harerneyn-İ şerifeyn muhasebe
sinden memhı1r tezkire virilmekle mucebince işbu 
berat-ı hümayı1n-ı inayet-meşhı1numla zikr alınan altı 
masura ma-i safi musakkafat-ı evkaf-ı hümayı1numdan 
gayrı bir mahallde İcra alınmayup ancak mahall-i 
mezkurlarda icra olmmak üzre evkaf-ı hümayı1iıuma 
i lhak olınup şürı1t-ı mezkı1re düstı1ru' l-amel al ına diyü. 

Fl 1 2 C sene 1 1 77 [ 1 8 Aralık 1 763] 

1116511 Küçükköy civarında Sultan Bayezid suyoluna 
mü/hak Sadaret katibi Ömer'in katma suyunun, Di
viine Ali mahallesinde bina ettirdiği çeşmeye bağlan
masına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki :  
Çun uyun-ı ceyhı1n-nümı1n-ı avatıf-ı şahane ve enhar-ı 
cezilü' l-infıcar-ı avarif-i behiyye-i pa[di]şahanem meta
bi '-i inayet-i şamile ve meşari ' -i atılfet-i kamileden 
mecari ahval-i enama daima cari ve sari olmağın binaen 
ala zalik husus-ı atiyü' l-beyanun mahallinde keşf ü 
tahriri içün sadır olan ferman-ı alişanuma imtisalen 
savb-ı şer' - i  nebeviden irsal o l ınan Başkati b mevlana 
Mehemmed zide ilmuhı1 atebe-i aliyye-i husrevanide 
Hassa su nazırı ei-Hacc İbrahim zide kadruhı1 ve evkaf- ı  
selatin-i  sıllife serbölükleri vesair ehl-i vuküf rah-ı 
abller Havass-ı aliyye kazasınun Küçükköy havallsinde 

77 "mahall-i" mııkerrerdir. 
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bir tarafı Kitabhane suyı !ağını ve bir tarafı Mehemmed 
nam kirnesne suyı !ağını ve bir tarafı tarlk-ı amın ile 
mahdı1d mevzi 'de zikr-i Mi suyın mesleği üzerine varı
lup zeyl-i veslkada muharrerü' l-esaml müslimln huzur
larında akd-i meclis-i şer' -i kavim eyledükde Da
ru's-saltanati' l-aliyyede Gedik Ahmed Paşa harnmaını 
kurbında Dlvane A ll mahallesinde tarlk-ı hassda müced
deden çeşme bina vü ihyasına muvaffak olup işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı kethuda-yı sadr-ı all kitabeti 
h ıdmetiyle şeref-mend olan raft ' -i tevki' -i refl' -i ferhun
de-fal-i hakani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-un
van-ı sultani kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim Ömer zlde 
mecduhı1 tarafından vekil-i müseccel-i şer' isi etba' ın dan 
Yusuf bin Mehemmed meclis-i ma'küd-ı mezkı1rda 
bi' l-vekale takrir-i kelam ve bast-ı meram idüp müvek
ki lüm ınılma i leyh Ömer zide mecduhı1 kendü malıyla 
hasbeten l i ' l lahi te 'ala mahalle-i mezbı1rede bina eyle
diği çeşmede icra içün bi ' l-izni ' s-sultani işbu akd-i mec
lis olman mevzi 'de ashab-ı arazi izniyle müceddeden on 
aded baca hafr ve tahte' l-arz iki yüz yetmiş zira' lağm ü 
kanavat ile cem' u tahsil itdürüp lağm ağzından mes
lek-i mezbı1ra gelince ferş olman üç yüz kırk aded altı 
pulluk ta'blr ol ınur künk ile icra itdürdiği ma-i lezizün 
mikdan ma' lı1m olmak içün suyolcı lar beynlerinde ala 
vechi ' l-ade vezn ü ayar ve tahmin ve kıbel-i şer'den 
hüccet-i şer' iyye i 'ta olmmak müvekkilüm ınılma 
ileyhün ınatlı1bıdur didükde fı ' l-hakika nazır-ı ınerküın 
ve uını1ınen serbölükleri vesair ehl-i vuküf rah-ı abiler 
ile ba'de'n-nazar müvekki l-i ınılma i leyhün balada zikr 
ol ınan mevzi 'de müceddeden ınal ıyla hafr ve tahte' l-arz 
!ağın ü kanavat i le cem' u tahsil ü icra eylediği ma-i 
lezlzi zernan-ı kı lleti Ağustos hulı1linde ve işbu tarih-i 
kitab güni Ağustos'un on altısı olup erbab-ı miyah 
beynlerinde tarz-ı ma'ruf ve semt-i ıne' lfıf üzre vezn ü 
ayar ve tahmin-i sahlh ile vezn ü tahmin itdüklerinde 
taınm ü kamil bir masura ve bir çuvalduz suyı cari 
oldığı ba'de' l -ınu'ayene haber ile inde' ş-şer' i ' l-enver 
zahir ü nüınayan oldukdan sonra ber veeh-i muharrer 
ma-i lezlzi ol mevzi 'de merhum ve ınağffırun leh Sultan 
Bayezld Han aleyhi 'r-rahmetü ve' l-gufran suyı yolına 
izn-i ınütevelllyle ilhak u idrıle ve kanun üzre bir 
çuvalduzı hakk-ı mecra içün alıkonı lup baki bir masura 
suyı kaldığı b i ' l-ittifak ba'de' l-ihbar ınarrü'z-zikr ol bir 
masura suyı mahmiyye-i ınezbureye vasıl oldukda bir 
mahal l-i münasibden ve erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle 
ifraz ve zikri mürur iden Dlvane Ali mahallesinde 
tarlk-ı hassda hasbeten l i ' l lahi te'ala bina vü ihya 
eylediği çeşınesinde cari olmak üzre ba'de't-ta'yln vaki' 
hali mevlana-yı mezbur mahallinde ketb ü tahrir ve 
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ma'an irsal alınan Başçukadar ve Muhzır Mustafa i le 
ile78 meclis-i şer'a gelüp ala vukü' i [hi] inha vü takrir 
itmeğin ma hüve' l-vaki' bi 't-taleb ketb alındı diyü bin 
yüz yetmiş altı senesi Saferü' l-hayr'ınun altıncı güninde 
medine-i Eba Eyyüb-i Ensarl karlisı mevlana es-Seyyid 
Mehemmed zidet fezailuhü imzasıyla mümza vü hat
miyle mahtfım hüccet-i şer' iyye viri lmekle mücebince 
işbu herat-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve 
buyurdum ki ba'de' l-yevm zikr a lınan bir masura ma-i 
leziz mahall-i münasibden ifraz ve ber veeh-i meşrüh 
çeşme-i mezkürede cereyanına efrad-ı aferideden hiç 
ferd mani '  u müzahim olmaya diyü nişan-ı hümayfın 
yazılmışdur. 

Fi 27 B sene [ 1 ]  1 78 [20 Ocak 1 765] 

1116611 Daye Hatun mahallesinde Tezkireci Mehmed 
Haşim 'in oturduğu İbşir Hüseyin Paşa sarayının ve 
bu saraya bağlı olan suyun mirasçı/ara intikaline ve 
mirasçılar tarafından da Reisülküttab Ömer'e satıldı
ğına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayün oldur ki :  
Çün cereyan-ı enhar-ı daimü' l-infıcar-ı avatıf-ı  şahane 
ve feyezan-ı uyun-ı ceyhün-nümün-ı avarif-i pa[di ]şaha
nemle küüs-ı nüfUs-ı atşan ser-şar u melean ve mezari' 
[u] me'arib-i halk-ı cihan şadab ü reyyan olmak şime-i 
kerime-i cihandar ve seciyye-i marziyye-i meka
rim-şi ' arı olmağın binaenaleyh mahmiyye-i İstanbul'da 
Timurkapu kurbında Daye Hatfın mahallesinde müte
veffa tezkire-i sani Mehemmed Haşim'ün ile' I-vefat 

. sakin aldığı müteveffa İbşir Hüseyin Paşa sarayı di
mekle ma' rüf saray-ı keblre ve derünında cari kanavat 
[ü] müsennat ile muharrer79 b ir masura ma-i tezize be
rat-ı allşan ve derkenarlar müceblerince bi ' l-irs i ' ş-şer'i 
malik ve mutasarrıf olan Mehemmed Es' ad ibn-i tezki
re-i sani Mehemmed Haşim meclis-i şer'-i hatir-i 
lazımü't-tevkirde işbu rafı'- i  tevki'-i refi'-i ferhun
de-fal-ı hakani ve nakil-i yarlığ- ı  beliğ-ı huceste-meal-i 
sultani iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim cami'u ' l-mehamid 
ve'l-mekarim . el-muhtass b i  mezid-i inayeti ' l-Me
liki' d-daim bi' l-fı ' l  relsül-küttab olan Ömer bin Ahmed 
dame mecduhü tarafından her veeh-i ati tasdika müsec
cel vekil-i şer'isi olan Halil bin Mustafa mahzarında 
ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp mahal le-i mezbürda 
vaki' b i ' l-irsi ' ş-şer'i malik ve mutasarrıf aldığım sali-

78 " ile" mükerrerdiL 

79 muhrez 
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fti ' l-beyan saray-ı kebir-i merkümı amme-i müştemila
tıyla müvekkil-i müma ileyh Ömer dame mecduhüya 
semen-i ma' lüm ve makbüza bey' idüp lakin derünında 
cari suyı olmağla sularun bey' u şirası Haslar mahkeme
sinde erbab-ı miyah ma'rifetiyle bey' olınagelüp ahar 
mahallerde bey' u şirası ba hatt-ı hümayün mem
nü' atdan olduğına binaen menzil-i mezbür-ı kebir 
deri'ınında hala cari olup irsen malik oldığum kanavat ü 
müsennat i le muharrer80 bir masura ma-i leziz-i cariyi 
dahi hala Su nazırı Ahmed ve Suyolcılar kethudası 
el-Hacc Mehemmed ve zeyl-i vesikada muharrerü' l-esa
mi serbölükleri vesair rah-ı abiler ma' rifetleriyle tara
fından icab ve kabüli havi şürüt-ı müfsideden ari bey'-i 
bat-ı sahilı-i şer'! ile beş yüz guruşa müvekkil-i müma 
ileyh Ömer dame mecduhüya bey' u temlik ve teslim 
eylediğümde ol dahi ber minval-i muharrer iştira vü 
temlik81 ve teslim ve kabz [ve] kabul eylediğİnden sonra 
semeni olan meblağ-ı mezbi'ır beş yüz guruşı müvekki l-i 
müma i leyh Ömer dame mecduhi'ınun yedinden 
bi 't-temam ve' l-kemal ahz ü kabz eyledüm 
ba'de ' l -yevm menz[il]-i kebir-i mezbürda cari sali
fti 'z-zikr kanavat ü müsennat ile muharrer82 bir masura 
ma-i Ieziz-i carlde benüm asla ve kat'a alaka ve med
halüm kalmayup müvekkil-i mi'ıma i leyh Ömer dame 
mecduhi'ınun mülk ve müşterası83 almışdur diledüği gibi 
mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer' i ma 
hüve' l-vaki' bi 't-taleb ketb olındı diyü bin yüz seksen 
sen [es] i Şevvalü' l-mükerremi'nün onuncı güni tarihiyle 
müverrah kıdvetü' l-ulemai' l-muhakkıkin Eba Eyyi'ıb-i 
Ensarl naibi mevlana Feyzullah zlde i lmuhi'ı imzasıyla 
mümza vü hatmiyle malıtüm li ecl i ' l-istihkam hüccet-i 
şer' iyye virilmekle mücebince işbu beriit-ı sa'adet-ayat 
ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki ba'de' l-yevm 
ber ınıleeb-i hüccet-i şer' iyye zikr olman bir masura 
ma-i lezlzün İcrasına ahardan hiç ferd mani'  u müzahim 
olmayup bir vechile dahi ü ta'arruz kılmayalar diyü 
nişan-ı hümayi'ın yazılmışdur. 

80 muhrez 
81 temellük 
81 muhrez 

83 mülk-i müşterası 

Fi 1 6  L sene 1 1 80 [ 1 7  Mart 1 767] 
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VAKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

11167/1 Haslar Ayvad deresinde inşa olunun beniten 
Sultan Süleyman ve oradan da Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak suyun evkaf-ı hümayun tarafından Langa 
Yenikapısı 'nda yaptırılan çeşme, hamam ve diğer 
binalar ile Uzunçarşı 'da Va/ide Han karşısındaki 
büyük ve küçük hana bağlanmasına dair berat kaydı. 

[Derkenar] 
Mikebince amel o lma diyü mübarek hatt-ı hümayun-ı 
şevket-makrun keşide kıl ınmışdur. 
Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Çun saki-i ftiyuzat-ı mucid-i kül l i  şey ' in ber mukteza-yı 
falıva-yı ve ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy ifaza-i 
peyderpey ile ecsad [ve] eşbaha isale-i ma i '  I-hayat-ı 
ervah idüp ol [ma-i] karahun asar-ı infıcarından sahn-ı 
pehna-yı gabrayı bedayi'- i  kudret-nüma-yı nüma i le  
nümudar cennatün tecrl min tahtihe' l-enhiir eyledükde 
benüm menabi ' -i avatıf-ı aliyye-i kamile ve meşari '- i  
avarif-i şami lemi maksern-i ma-i nu'ama ve abişhor 
aynen yeşrabu biha ibildui lahi yüfeccirunehii tefcira 
eyledi ber fahva-yı mütaba'at-iktiza-yı tehal lekü b i  
ahlakı ' l lah i zirnınet-i re 'fet-penah-ı dest-gahuma lazım 
ve labüdd oldıki umumen müte'attışan-ı zülal-i efdalüm · 
olan erbab-ı emiini ve amalün çemen-sitan-ı halleri 
reşehat-ı mütetabi 'at-ı birr ü ihsanumdan behre-yab ve 
mekremet-i blpa[ya]numdan taravet-pezir u şadab ol
mak ka' ide-i müstedim-i şehriyaridür binaenaleyh mah
miyye-i İstanbul'da Lalel i  çeşme kurbında bina vü inşa 
buyurılan cami'- i  cedld-i bihemtam ve imaret-i amire ve 
hayrat-ı saire evkaf-ı celile-i hümayunumun zikr-i iiti 
husus-ı meymenet-makrunı  kalem-i huceste rakam-ı 
şer' - i  kavim ile ketb ü tahrir ve sebt ü tastir babında 
sildır olan ferman-ı cihiin-muta'uma imtisiilen hala 
Haremeynü ' ş-şerifeyn müfettiş i  ve Haslar kazası nilibi 
ve evkaf-ı hümayunum kaimmakam-ı mütevel llsi saray-ı 
cedldümde Darbhane-i amirem eminlerine mahsus olan 
odada hala evkaf-ı hümayunum katibi kıdvetü' l -emacid 
ve' l-a'yan İsma'll zlde mecduhu ve bi ' l-fı ' l  Su nazırı 
Ahmed zlde kadruhu ve kethudaları e l-Hacc Mehem
med ve katib-i rah-ı ab es-Seyyid Mehemmed ve selii
tln-i maziye serbölükleri huzurlarında akd-i meclis-i 
şer'-i all ol ındukda hala evkaf-ı hümayunum kaimma
kam-ı mütevelllsi ve Darbhane-i amirem emini iftiha
rü' l-emacid ve' l-ekarim Mehemmed İzzet dilme mec
duhu mecl is-i ma'küd-ı mezkurda takrir-i kelam idüp 
bundan akdem Havass-ı al iyye kazası'na tabi '  Ayvad 
deresinde müceddeden bina vü ihya buyurı lan bend-i 
cedld bi inayeti' I lahi te' ala reside-i hüsn-i hi tam 
olmağla şeref-yafte-i sudur olan hatt-ı hümayun-ı şev-
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ket-makrünuru mfıcebince bend-i cedid-i mezkfırdan 
evkaf-ı hümayfınumdan mahmiyye-i mezbfırede Langa 
yenikapusı kurbıncia müceddeden küşadıyla nizam-yafte 
olan arsada vaki' çeşme ve harnınarn vesair musak
kafat-ı vakf-ı şeriftim içün bir buçuk lüle ve Valide hanı 
karşusında vaki' han-ı kebir ve sağir içün dahi iki 
masura ma-i leziz ifraz u İcrasına izn-i hümayfınum 
erzanl buyurı lmağla saire sirayet itmernek üzre ol 
mikdar ma-i leziz bend-i mezbfırdan nazır-ı merküm 
ma'rifetiyle ifraz ve ale'd-devam mahallerine icra 
olmmak üzre Haslar mahkemesi sicil i ine kayd ol ınup 
herat-ı alişanuru tahrir ve Su nazırı defterine ve vak
fıyye-i hümayfınuma ve defter-i vakfa ve Haremeyn 
muhasebesine kayd içün ilm ü haberi i 'ta olmmak üzre 
i ' lam alın mak babında sadır olan ferman-ı celilü' ş-şa
num mfıcebince bend-i cedid-i mezkfırdan nazır-ı 
merküm ma'rifetiyle ol mikdar su ifraz ve cennet-me
kan firdevs-aşiyan Sultan Süleyman Han lağmına andan 
Kırkçeşme lağmına idhal ve mahmiyye-i mezbfıreye 
dahil oldukda bir buçuk lüle ki on iki masura su 
Eskiodalar'da Kırkdört kapusı kurbıncia Çukurçeşme'
devaki'  maslakdan ifraz ve kadim! yolıyla salift.i' l-be
yan Langa yenikapusı haricinde vaki' çeşmelere ve 
ınusakkafat ve harnınama icra ve iki masurası dahi 
Uzunçarştı başında Pertev Paşa hanı bizasında vaki' 
terazlıdan ifraz ve müceddeden kurşun borı i le 
sal ifu ' l-beyiin Viiiide hanı karşusında viiki ' han-ı keblr 
ve sağire icrii olmmak üzre ta'yin ü tahsis ve fimii ba'd 
ma-i merküm mahallerine cereyanına ferd-i vah id ta'ar
ruz itmemek üzre hüccet-i şer' iyye viri lüp hüccet-i mez
bfır Haslar mahkemesi sici l i ine [kayd] olınmağla herat-ı 
alişanuru tahrir ol mması içün kıdvetü' l -ulema' i ' l-mu
hakkıkin Harerneyn-İ şerifeyn müfettişi olan mevlana 
Ahmed Necib ve kıdvetü'n-nüvviibi ' l-müteşerri 'in Has
lar kazası nilibi mevlana Mehemmed Emin zlde ilmuhu
mii i ' liim itmeleriyle mevlana-yı mfıma i leyhimiinun 
i ' liimı ve şeref-sudur bulan ferman-ı alişanuru mfıceb
lerince işbu beriit-ı hümayı1n-ı inayet-meşhfınumla zikr 
al ınan ol mikdar ma-i merkürnun fima ba'd mahallerine 
cereyanına efn1d-ı aferideden kilinen men kan mani'  u 
müzahim olmaya diyü n işiin-ı hümayfın yazı lmışdur. 

F'i 3 R sene [ I ]  1 8 1  [29 Ağustos 1 767] 

3 1 9 
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1116811 1116811 Kadı mevlana İbrahim 'in Cığalzade sarayı 

�t;ı : ;/ / civarındaki evine bağlı olan su azaldığından Nur-ı 

..ı. 1 "ıS"I.P%l.OıJ".J�\_� ��:... ,\)J)) \ o}J \_:.J Osmaniye camii suyundan evine bir miktar su .J���.J � ��� .. \..� � �  J-Yı.S�ıjl.e> bağlanmasına dair berat kaydı. 
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olageldükleri ziihir u ıyiin ve be tahsis zümre-i ulemii ve 
eci lle-i nehiirlr-i fudalii haklarında bu arifet-i husrevii
nemün icriisıyla lfa-yı merasim-i hubb u velii tehallekü 
bi ahliiki ' l liih emrine iktida-yı ziimin ve min kül l i ' l-vü
cuh ikriim ve ihtiriimları müstevcib-i envii'-ı meyilmin 
aldığı vareste-i ityiin-ı delil ü bürhiin olmağla binilen ala 
ziil ik hala revnak-efzii-yı sadr-ı sadiiret-i Rum olan rii
fı '-i tevki' -i refi'u 'ş-şiin ve nakil-i yarl ığ-ı bellğ-ı mek
remet-unviin-ı cihan-biini a' le mü' 1-ulema' i '  1-mutabahhi
rln efdalü' l-fudalii' i ' l-müteverri 'ln yenbu'u ' l-fadl ve' l
yakin keşşiifıl' l-müşki liiti 'd-dlniyye hal liilü' l-mu'dı lii
ti ' 1-yakiniyye miftiih-ı künuzi' 1-hakiiyık misbiih-ı rumu
zu'd-dekayık el-mahfı1f bi sunufi aviitıfi ' I-Meliki ' l-a' lii 
mevlana İbrahim ediima' l liihu te'iilii feziiilehu mübarek 
rikiib-ı müstetiib-ı husreviineme arz u takdim eylediği 
arz-ı halinde mevlana-yı müşiirun ileyhün Cığalziide 
sarayı kurbın da viiki ' hanelerine cereyiin iden ma-i lezlz 
kemal-i kıl let üzre olup ekser evkatda ziyade muzii
yakaya giriftiir ve mürtefi ' mahallde olmakdan niişl 
mahall-i ahardan tediirükinde usret derkar olmağın 
hanelerine semt ü karlb olan Hudiivendigiir-ı siibık 
merhum ve mağfı1run leh Sultan Osman Han tiibe 
seriihun Nur-ı Osman! dimekle şehir cami'-i şerifleri 
ma-i lezizinden bir masura ma-i lezlz ifriiz ve müsta
kı llen hanelerine isiile vü icrii olmmak babında is
tid 'a-yı in ayet ve isti' ta-yı ma i' I-hayat-ı mevhibet 
eyledüklerine binilen aviitıf-ı al i yy e-i şiihane ve avarif-i 
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seniyye-i mülukiinemden bir masura su ihsiin-ı hümiiyfi
num almışdur diyü sudilr iden mübarek hatt-ı hümii
yfin-ı iniiyet-makrfinum mucebince işbu beriit-ı sa'ii
det-iiyiit ü behcet-gayiitı virdüm ve buyurdum ki siil i 
fü' l-beyiin Nur-ı Osman! dimekle şehir cami '-i şerif 
ma-i Iezlzinden bir masura ab-ı hoş-güvar ifriiz ve 
müstakıllen mevlana-yı müşiirun i leyhün hanelerine i la 
ma şiie ' l liihu te'iilii isiile vü icra ol ınup icra vü cereya
nına hiç ferd efrad-ı aferideden veehen mine' l-vücfıh 
mani '  u müzahim olmaya diyü nişan-ı hümayiln yazıl
mışdur. 

Fi 1 2  B sene 1 1 86 [9 Ekim 1 772] 

1116911 Halkalı suyundan Başdefterdar Hacı Me/ı
med Emin Recai'nin mektep, sebil ve çeşmesine su 
bağlalidığına dari berat kaydı. 

N işiin-ı hümayfin oldur ki :  
Çun saki-i feyz-bahşa-yı kül l i  şey ' in ber mukteza-yı 
fahva-yı ve mine' I-ıniii külle şey ' in hayy ifiiza-i fliyfı
zat-ı peyderpey i le kanaviit-ı ecsad ü eşbaha isale-i 
mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıca
rından çemenzar-ı basit-i gabrayı bedayi'- i  kudret-şi ' ar 
i le nümfıdar cennatün tecri min tahtihe' l-enhar eyle
dükde benüm yenabi'- i  inayet-i şami lemi dahi maksern-i 
miyah-ı avarif ve nu'ama ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibildui lahi yüfecciruneha tefclra itmeğle cuy-bar-ı inayet 
ve ihsanumla külıs-ı nüfUs-ı atşan lebriz ü melean ve 
enhar-ı arifet-i fıravanumdan mezari ' [u] me'iirib u 
emiini-i halk-ı c ihan şiidiib ü reyyiin olup ale' I-husus 
ayn-i iktisadları sebil-i birr ü hayrda mecra-yı haseniita 
cari ve cedavil-i murad-ı fuadları menhec-i savabda 
menba'-ı meberriitdan nabi '  ve sari olan mukarreban-ı 
saltanat-ı seniyye ve mütemeyyizan-ı devlet-i al iyyem 
haklarında zülal-i nevval-i husrevanem revan ve ma-i 
selsal-i efdal-i mülfıkanem daimü' l-cereyan ola binaen 
ala zalik işbu rafı '- i  tevki'-i refi'u ' ş-şiin-ı hakani ve 
nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı mekremet-unviin-ı cihan-biini 
iftiharü' l-ümerii ve' l-ekiibir müstecmi'- i  cemi' i ' l-me'all 
ve' l  mefiihir  el-muhtass bi mezld-i inayeti ' I-Mel iki ' l  
kadir Hazine-i amiremün bi ' I�fı ' l  Başdefterdan olan 
el-Hacc Mehemmed Emin Recai dame ulüvvuhfı hasbe
ten l i ' l lahi te'ala ve taleben Ii merzati Rabbih i ' l-a' la 
müceddeden bina vü İnşiiiarına şürfı' eylediği mekteb ve 
sebilün e lzem-i levazımından olan ma-i lezizi olma
dığından civarından cari olan Halkalı suyından ma-i 
lezlz ihsan-ı hümayfınum olmak babında istid'a-yı 
inayet ve isti 'ta-yı ma i '  I-hayat-ı atıfet eylerliğine binaen 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATI-I HÜMAYÜN 

navdan-ı yera'a-i rnekarim-i bera'a-i şahane ve mi
zab-hame-i atılfet-i allame-i şehin-şahanemden mütereş
şih ve çekan olan hatt-ı hümayı1n-ı mevhibet-makrı1num 
mı1cebince zikr olman Halkalı suymdan bir masura ma-i 
leziz ifraz ve ınılma ileyhe ihsan-ı hümayı1num olup 
işbu beriit-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve 
buyurdum ki marrü'z-zikr Halkalı suymdan ifraz olman 
bir masura ma-i leziz ınılma ileyhün bina vü inşa 
eylediği mekteb ve sebll ve çeşmesine i la ma şae ' l lahu 
te 'ala icra olmup icra vü cereyanma hiç ferd kainen 
men kan bir vechile dahi ü ta'arruz kı lmaya diyü nişan-ı 
hümayı1n yazılmışdur. 

Fi 7 Ca sene 1 1 89 [6 Temmuz 1 775] 

111 7011 Sabık Şeyhülislam İbrahim Efendi 'nin Baye
zid camii civarında inşa ettirdiği çeşmenin suyu az 
olduğundan Halkalı suyundan bu çeşmeye su bağlan
masına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayı1n oldur ki : 
Çü n sakıyiit-ı fuyı1zat-ı mucid-i küll i şey' in ber muk
teza-yı fahva-yı ve ce'alna mine' I-ıniii külle şey' in hayy 
ifaza-i füyı1zat-ı peyderpey ile kanaviit-ı ecsad ü eşbaha 
isale-i mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı 
infıcarında sahn-ı pehna-yı gabrayı bedayi'-i kudret-nü
ma-yı nüma ile nümı1dar cennatün tecrr min tahtİ
he' I-enhar eyledükde benüm menabi'-i  avatıf-ı aliyye-i 
kamile ve meşari'-i avarif-i seniyye-i şamilemi mak
sem-i ma-i nu'ama ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibildui lahi yüfeccirı1neha tefclra itmeğle ber fahva-yı 
mütaba'at-iktiza-yı tehallekü bi ahlaki ' l iahi zirnınet-i 
re 'fet-penah ve uhde-i atılfet-i dest-gahuma lazım ve la 
büdd oldu ki umı1men müte'attışan-ı zülal-i efdalüm 
olan erbab-ı emiini ve amalün çemen-sitan-ı halleri 
reşehat-ı mütetabi 'at-ı birr ü ihsanumdan behre-yab ve 
katarat-ı mütevaliyat-ı mekremet-i bipayanumdan tara
vet-pezir u şadab ola binaenaleyh işbu bamil-i misal-i 
birnisal-i sultani ve nakil-i yarlığ-ı beliğ-ı ferhunde-fal-ı 
cihan-biini a' le mü ' 1-ulemai ' 1-mütebahhir'in efdalü' 1-fu
dalai ' l-müteverri 'in yenbı1'u ' l-fadl ve' l-yakin keşşa
fli '  1-müşkilati' d-diniyye hallalü' 1-mu'dı lati' 1-yakiniyye 
miftah-ı künı1zi ' 1-hakayık misbab-ı rumı1zı 'd-dekayık 
el-mahfı1f bi sunı1fı avatıfı ' l-mel'iki' l-ağla84 sabıka şey
hülislam ve müftiyyü' l-enam olan mevlana İbrahim 
edama' llahu te 'ala fezailehünun Sultan Bayezld Han 
cami-i şerlfı kurbmda Okcı larbaşı nam mahallde vaki ' 

84 a'la 
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makberede medfı1ne olan kerlmeleri Sa'ide Hanım'un 
rfıhiyçün bina eyledükleri çeşmenün suyı kalil oldı
ğından ba'zı eyyam-ı harrede münkatı' olmakdan naşi 
Saray-ı hümayfınuma cereyan iden Halkalı suyından bir 
masura ma-i leziz ifraz ve çeşme-i mezbfıra icra 
olmmak üzre herat-ı şeriftim i 'ta buyurılınasını mev
lana-yı müşarun i leyh iltimas itmeleriyle şeref-bahşa-yı 
sudfır olan hatt-ı hümayfın-ı inayet-makrfınum milce
bince zikr olman Halkalı suyından bir masura ma-i leziz 
ifraz ve çeşme-i merküma icra olmmak üzre mevlana-yı 
müşarun ileyhe ihsan-ı hümayfınum olup işbu herat-ı 
sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki 
ba'de' l-yevm zikr olman Halkalı suyından ifraz ve 
mevlana-yı müşarun i leyhün çeşmelerine ta'yin u tahsis 
eylediğüm bir masura ma-i lezizün i la ma şae' l lahu 
te'ala cereyanına efrad-ı aferideden bir ferd ve hiç ahad 
kilinen men kan mani'  u müzahim olmayup dahi ü 
ta'arruz kılmaya diyü nişan-ı hümayfın yazılmışdur. 

Fi 4 Ş sene [ 1 ] 1 89 [30 Eyül 1 775] 

111 7111 Halkalı suyundan Ayşe Sultan 'ın Divanyo
lu'ndaki sarayına bağlı olan suyun, ölümüyle kızı 
Rukiye Hanım 'a intikaline ve aynı saraya icra olun
masına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Çfın sakıyilt-ı fuyfızat-ı mucid-i kül l i  şey ' in ber muk
teza-yı falıva-yı ve ce'alna mine' l-mai külle şey ' in hayy 
ifaza-i ftiyfızat-ı peyderpey ile mecari-i ecsad ü eşbaha 
isale-i mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı 
infıcarından sahn-ı pehna-yı gabrayı bedayi'-i kud
ret-nüma-yı nüma i le nümfıdar cennatün tecri min 
tahtihe' l-enhar eyledükde benüm menabi'-i avatıf-ı 
aliyye-i kami le ve meşari '- i  avarif-i seniyye-i şamilemi 
maksern-i ma-i nu'ama ve abişhor aynen yeşrabu biha 
ibilduilahi yüfeccirfıneha tefc'ira itmeğle her falıva-yı 
mütaba'at-ihtiva-yı tehallekü bi ahlaki ' l iahi zirnınet-i 
re'fet-penah ve uhde-i sa'adet-i dest-gahuma lazım ve la 
büdd oldu ki umfımen müte'attışan-ı zülal-i efdalüm 
olan erbab-ı emiini ve amalün çemen-sitan-ı halleri 
reşehat-ı mütetabi 'at-ı b irr ü ihsanumdan behre-yab ve 
katarat-ı mütevaliyat-ı mekremet-i bipayanumdan tara
vet-pezir u şadab ola binaenaleyh merhume ve mağfı1-
run leha hemşirem Ayişe Sultan tabe[t] serahanun 
D'ivanyol ı'nda vaki' sarayına icra içün Saray-ı amirerne 
cereyan iden Halkalı suyından nısf-ı85 nısf masura ma-i 

85 "nısf-ı" fazladır. 

323 



324 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HA TT-I HÜMAYÜN 

leziz ifnlz ve Hudavendigar-ı sabık merhum ve mağffi
run leh karındaşum Sultan Mustafa Han aleyhi ' r-rah
metü ve' l-gufran zernanında berat-ı şerif i ' ta ve mü
şarun ileyhanun vefatından sonra saray-ı merküm vakf 
aldığından kerimeleri işbu rafi 'a- i  tevkı'- i  refi'u'ş-şan-ı 
hakani ve nakıle-i yarlığ-ı  beliğ-ı meserret-unvan-ı ci
han-bani seyyidetü' 1-muhadderat ikliletü' 1-muhsanat ta
cü' l-mesturat el-mahflıfetü bi sunfıfı avatıfı' l-Meli
ki' l-a' la Rukiyye Hanım darnet ismetühaya intikal 
itmeğle zikr alınan nısf- ı  n ısf masura ma-i leziz dahi 
kema kan saray-ı merküma cereyan itmek üzre taraf-ı 
hümayun-ı cihan-daranemden izn ve müsa'ade-i mülu
kanem erzani kıl ınup işbu berat-ı sa'adet-ayat ü 
behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki zikr alınan 
Halkalı suyından nı sf-ı nısf masura ma-i lezize müşarun 
ileyha Rukiyye Hanım Sultan darnet ismetüha dahi 
valideleri müteveffıye-i muşarun ileyha misillü 
mutasarrıfe olup sarayiarına ale'd-devam cereyan ide ol 
babda hiç ahad mani'  olmaya diyü nişan-ı hümayun 
yazılmışdur. 

Fl 1 9  Ş sene 1 1 89 [ 1 5  Ekim 1 775]  

111 7211 Haslar Bahçeköy civarında Kemerler suyuna 
mü/hak Va/ide Sultan vakfı suyundan inşa olunun 
sebil ve çeşmelere bağlanan suya dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
İstanbul'da Bağçekapusı kurbında vaki' merhum ve 
mağffırun leha Valide Sultan tabe serahanun cami'- i  
şerlfı vakfından Haslar kazasına tabi '  Bağçeköy civa
rında müceddeden tedarük ve derelerden hası l  olan ma-i 
lezlzi Kemerler suyına idhal i le Su nazırı vesair vuküf- ı  
tamını olan erbab-ı miyahun muvazeneleri üzre beş lüle 
tahmin ve beher lülesi sekizer masura olmak üzre kırk 
masura ma-i lezizi mevcfıd olup cami'- i  şerifınün sebil 
ve çeşmelerine ve şadurvan ve masiaklarına ve etrafında 
ta'yin alınan mahallere ve Valide-i muhterem cen
net-mekan fırdevs-aşiyan tabe serahanun merkad-i şeri
fı etrafında bina eylediğüm çeşmelere on altı masura 
virilüp kifayet eylediği ve ma'ada yiğirmi dört masura 
ma-i lezizi fazla ve mevcfıd aldığını vakf-ı şerif bölük
başısı takrir ve hasbeten l i ' l lahi te'ala Bağçekapusı 
dahilinde müceddeden bina vü ihyasına muvaffak 
oldığum imaret-i amirem arazisinün bundan akdem 
mübaya'a alınan iki masura ma-i leziz kifayet eylemedi
ğine binaen bölükbaşı-i merkürndan istifsar olındukda 
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bina vü ihya olman imaret-i amiremün sebll ve çeşme- 111 7211 
lerine ve mekteb ve matbahına ve ba'zı masiaklarına J 
ancak on masura ma-i lezlz vefa ideceğini lede' l-ihbar �dt��Ji /. 1.11J�ht/ 
istlzan zımnında hala evkaf-ı hümayfinum kaimmakamı �_.,: J: .J"'b� t4.bV�yV.Itib�)A_i�J 
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masura ma-i lezlz suyolları ta'mlri müşterek olmak �JJ�j o(<io/1eibJ� &�vi't)J.>JJ �.!1.?.h)JJ0 
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dü' l-mülfik ve's-selatln muhtaru' l-izzi ve't-temkln 
b i ' l-fı ' l  Daru's-sa'adeti 'ş-şerlfem ağası olup hala Hare
meyn-İ şerlfeyn evkafı nazırı olan Beşir Ağa dame 
ulüvvuhı1 arz eylemeğİn mı1cebince Harerneyn-İ şerl
feyn muhasebesine ba'de' l -kayd virilen memhfir i lm ü 
haber kaimesi mı1cebince işbu herat-ı sa'adet-simat ve 
menşfir-ı behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki şürfit-ı 
merküme ila ma şae ' l lahu te 'ala düstı1ru' l-amel tutılup 
zikri mürfir iden ma-i lezlzün ale'd-devam meberrat-ı 
eellle-i hümayı1numa cereyanına efrad-ı aferldeden bir 
ferd mani '  u dafi' u müzahim olmayup bir vechile dahi 
ü ta'arruz kılmaya şöyle b ileler alarnet-i şerlfe i 'timad 
kılalar.Tahrlran fi. 

Fl 27 C sene [ 1 ]  1 9 1  [2 Ağustos 1 777] 

86 mecriisının 
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111 7311 Züleylıa Hatun 'a, oğulları Mulıammet Sait ve 
Abdu/la/ı Şefik Efendi'ye ve Hayrullalı Efendi'ye ait 
olan suların Vezir Halil Paşa tarafindan satın 
alınmasına ve inşa ettirdiği sebile bağlanmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Düstur-ı ekrem müşlr-i efham nazım-ı menazımü' l-ü
mem bi ' l-fı ' l  Sadr-ı a'zam ve bedr-i efham Vezir Halil 
Hamid Paşa hazretlerinün Astane-i şevket-aşiyanede 
vaki' mesned-ara-yı sadaret-i uzma olanlara mahsus 
olan saray ittisal inde temlikname-i hümayun ile mal ik 
oldığı yüz seksen zira' arsa-i memlukesi üzerine 
müceddeden bina eylediği tarafeyni çeşmel i  sebll-i 
dil-küşaya icra içün Kırkçeşme suyından iki buçuk 
masura buçuk çuvalduzını Koca Yusuf Efendi zevcesi 
Züleyha Hatfın i le oğul ları Mehemmed Sa'id ve ei-Hacc 
Abdul lah Şefik Efendi'den ve bir masurasını dahi hala 
seretibba-i hassa faziletlü Hayrullah Efendi'den bii 
hüccet-i şer' iyye iştira idüp marrü'z-zikr tarafeyni 
çeşmel i  sebi188 sebil-i Iatife icra eylediği kanavat [ü] 
müsennatına tebe' iyyet i le mülki olan üç buçuk masura 
ve buçuk çuvalduz ma-i lezizi Ayasofya makseminden 
müstakıllen ifraz ve sebll-i d i l-küşa-yı merküma cere
yanı ta'yln ü tahsis olındığı bii ferman-ı all Başmu
hasebe kalemine kayd olınup Havass-ı refi'a sicil latma 
ve Su nazırı tarafına i lm ü haberi virilmek babında 
emr-i ali sadır oldığına binaen Başmuhasebe kalemin
den viri len i lm ü haber kaimesi mucebince işbu mahalle 
kayd u sebt olınmışdur 
Fl 9 Recep sene ı ı 98 (29 Mayıs 1 784] 

111 7411 Paşakapısı 'nda, Fatma Sultan camiinin suyu 
olmadığından Halkalı suyolundan bu camiye su 
bağlanmasına dair ilmülıaber kaydı. 

Paşakapusı kurbında vaki '  merhume ve mağffırun Ieha 
Fatıma Sultan tabe seraha hazretlerinün cami ' - i  şerifine 
cari ma-i Iezlzi olmayup muhtac oldığından Saray-ı 
hümayfın-ı behişt-asaya cari miri Halkalu suyından 
ma' lfımu' l-mikdar ma-i lezlz ifraz u icrası emr-i hüma
yun buyurulmakdan naşi ma-i mezburun mesarifı keşf 
defteri mfıcebince sa'adetlü kaimmakam paşa hazretleri 
taraflarından sarf olmmak üzre tanzim olınup ancak 
ma-i lezlz Halkalu suyından ifraz ve cami ' -i şerife icra 
olmmak üzre Saray-ı hümayun ağası tomarına kayd olı
na diyü bala-yı takrlr hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun 

88 "sebil" fazladır. 
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i le tevşlh boyurulmağın mikebince mikdar-ı kifaye ma-i 
lezlz ta'yln buyurulmasiyçün mektfıb tahrlr ve irsal 
al ınmışdur gerekdür ki şeref-yafte-i sudfır olan hatt-ı 
hümayfın-ı şevket-makrün kayd u hıfz ve Saray-ı hüma
yfın ağası tomarına kayd içün müşarun i leyh tarafına ve 
Hassa su nazırına ve taraf-ı vakf-ı şerlfe başka başka 
i lm ü haberler viri lmesi babında sa'adetlü Daru's-sa'a
deti'ş-şerlfe ağası taraflarından i 'ta ol ınan mührlü ınek
tfıb mantfıkı üzre Su nazırı canibine viri len i lm ü haber
dür ki bu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 28 R sene ı 200 [28 Şubat ı 786] 

111 7412 Sarıyer Dutluk'da Valide Sultan 'a ait suyun 
yaptırdığı çeşmelere bağlanmasına dair berat kaydı. 

Merhfıme ve mağffırun leha Valide Sultan tabe seraha'
nun asar-ı meberratından Sarıyar üzerinde Tutluk nam 
mahallde kain menba'dan Kı l ıç pınarına gelince mürGr-ı 
eyyam ile müşrif -i harab olan su yol ların[ı] atyeb-i ma
l ından tecdld i le hası l  olan ma-i lezlzün nısfı vakf-ınan
de ve nısf-ı aharı dahi taraflarından bina olınan çeş
melere icra olınmak şartıyla taraf-ı şer'den virilen hüc
cet-i şer' iyye mfıcebince vakf-ı mezbfır mütevelllsi tak
rlr ve balasına izni havl hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrGn 
sudfır eylediğine binaen düstfır-ı ekrem müşlr-i efham 
nazım-ı menazım u , 1-üıneın mükemınil-i namus i , s-salta
nati ' l-uzma mürettib-i meratibü ' l-h ilafeti ' l-kübra bi ' l 
fı' l  Sadr-ı a'zam ve vekil-i mutlak-ı sadakat-alem Yusuf 
Paşa edama' l lahu te'ala iclalehG ve za'afe bi't-te'yldi 
iktidarehfı ve ikbalehfı tarafından zikr ol ınan su yolları 
ba'de' l-keşf ve' l-misaha bi inayeti ' I lahi te'ala tecdld ve 
on beş bin beş yüz guruş mesarif ile hitam-pezlr olup 
mahall-i mezbfırdan on iki masura ma-i lezlz hasıl 
olmağla ber mukteza-yı hüccet-i şer' iyye altı buçuk 
masura ma-i lezlz mesarif-i mezbGre bedeli müşarun 
i leyhün hasbeten I i ' l lahi te'ala bina vü ihyasına muvaf
fak o ldukları çeşme-i latlfleri içün icra ve mukaddema 
malından hafr i le malik oldığı bir buçuk masura ma-i 
lezize zamm u i lhak o l ınup cem'an sekiz masura ma' ki 
bir lüle olup müşarun i leyh hazretleri zikr ol ınan sekiz 
masura ma-i lezlzi dilediği malıallden çeşmelerine ic
raya mütevelll-i vakf tarafından izni havl temessük i 'ta 
ve mfıcebince hüccet-i şer' iyye oldığı bu mahal le kayd 
u sebt olındı. 

Fl 25 S sene [ ı  ]20 ı [ 1 7  Aral ık 1 786] 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 HATT-l HÜMAYÜN 

111 7511 İstanbul'da Zeyrek cami yakınında Şebsafa 
Fatma Kadın 'ın yaptırdığı cami, mektep, çeşme ve su 
hazinesine, Topuzdere 'de inşa olunan beniten Kırk
çeşme suyolu ile su bağlanmasına dair berat kaydı . 
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bend-i merkürnun fazla suyından dört masura ma-i lezlz 
Kırkçeşme suyı i le gelüp Zeyrek zeyl inde h itiim-ı ebni
yesi tekarrüb iden siibıkü'z-zikr cami'- i  şerif ve meber
riit-ı siiireye li ecl i ' t-takslm bina alınan su hazinesine 
kanaviit ferş ile İcrasına muhtac olmağın ber veeh-i 
muharrer Kırkceşme suyınun muriid eylediği miir
rü'z-zikr Zeyrek korbında viiki ' mesleğinden ma'rifet-i 
şer' ve Su nazırı ma'rifetiyle ifraz ve tefrlk ve mahall ine 
kayd ve vakf-ı şerif tarafına iktizii iden senedi i 'tii ve Su 
nazırı defterine kayd olmmak içün ilm ü haberleri viril
mek üzre dört masura ma-i lezlz ihsiin-ı hümayün 
boyurulmak babında kadın-ı mfımii i leyh bii arz-ı hal 
istid'a-yı iniiyet itmeğİn balii-yı arz-ı hiile arz-ı hali 
mfıcebince ihsan-ı hümayfınum almışdur diyü mübarek 
hatt-ı hümiiyfın-ı iniiyet-makrün keşlde ve erzanl boyu
rulmağın asl-ı hatt-ı hümayı1n Harerneyn-İ şerlfeyn 
muhasebesinde hıfz olınup mfıcebince vakıfe-i müşarun 
i leyhii hazretlerinün vakfı mahall ine kayd u sebt ve zikr 
olman dört masura su İcra ve her minviil-i meşrı1h 
Kırkçeşme suyınun mürfır eylediği Zeyrek korbında 
viiki ' mesleğinden ma'rifet-i şer' ve Su nazırı ma'rife
tiyle ifriiz ve tefrlk ve mahalline kayd ve Başmuhase
be'den mülkname-i hümayfın i 'tii ve Su nazırı defterine 
ve Haslar sicil latma kay d ve h üceeti i 'ta iç ün iktizii iden 
mahal lere i lm ü haberleri başka başka i ' tii buyurolmak 
reciisına iftihiirü' 1-haviiss ve' 1-mukarrabln mu 'temedü' I
mü lük ve's-seliitln muhtarü' l-izz ve't-temkln bi ' l-fı' l  
Diiru' s-sa'iideti 'ş-şerlfe ağası olup hala Harerneyn-İ 
şerlfeyn evkafı nazırı olan İdrls Ağa dame ulüvvuhfı 
Divan-ı hümiiyı1n'a arz eyleyüp mfıcebince mahall ine 
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kayd ve Su nazırı defteri ve sicil iata sebt ve iktiza iden 
ilm ü haberleri i ' ta olmmak babında ferman-ı ali sadır 
olmağın mı1cebince asl-ı arz ve ferman-ı all Harerneyn-İ 
şerifeyn muhasebesinde kayd u hıfz oldığı Su nazırı 
tarafına i lm ü haber virilmekle kalem-i mezbı1rda viri len 
i lm ü haber mı1cebince bu mahalle kayd u sebt ol ınup 
şerh virildi. 

Fl gurre-i N sene 1 20 1  [ I  7 Haziran 1 787] 

111 7611 Sultan Mahmut Han vakfınınfazla suyundan 
Yahya Ağa'nın Kabataş mahallesindeki evine ve inşa 
ettirdiği çeşmeye su bağlanmasına dair berat kaydı. 

Terkin: 
İşbu kayd sehv olınmağla virilen ilm ü haberi mı1cebin
ce terkin [o l ındı] 

Fl 24 C sene 1 203 [22 Mart 1 789] 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfı1run leh 
Sultan Mahmud Han tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı 
şeriflerinden olan Bağçeköy nam mahallde vaki' ben
dün mürür-ı ezmine i le bina fena-pezir oldığına mebni 
taraf-ı hazret-i cihan-haniden müceddeden mermer-zar 
bina vü inşa olınmağla üç buçuk zira' kaddi ziyade 
oldığından bend-i merkürnda kesret ü vefret üzre su 
müterakim olmakdan naşi ta'yin olman mahallere 
müstevfi su cereyan eylediğİnden başka fazla olarak 
kati vafir sudahi el-yevm mevcı1d olmağla bu ana kadar 
mu'ayyen olan sulardan ma'ada fazla olmak üzre bir 
buçuk masura su hala silahdar-ı hazret-i şehriyari Yahya 
Ağa hazretlerinün Kabataş nam mahallde vaki' sahilha
nelerine ve müceddeden bina vü inşa eyledükleri çeş
me-i latifelerine i ' tasını mütevel li-i vakf silahşöran-ı 
hazret-i şehriyariden Mahmud Beğ tarafından ba takrir 
istizan olındukda bala-yı takrire işbu takrir mı1cebince 
tanzimine izn-i hümayı1n olmışdur diyü mübarek hatt-ı 
hümayı1n-ı inayet-makrı1n keşide ve erzani huyurulma
ğın asl-ı hatt�ı hümayı1n Harerneyn-İ şerifeyn muhase
besinde hıfz ol ınup mı1cebince Su nazırı ma'rifeti ve 
ma'rifet-i şer' le sahilhaneleri i le ceşme-i merküma bir 
buçuk masura su icra ve ber minval-i meşrı1h mahall ine 
kayd ve Su nazırı defterine ve Haslar sicillatma dahi 
kayd u sebt ve hücceti i 'ta olmmak içün iktiza iden 
mahallere başka başka ilm ü haberleri virilmek recasına 
iftiharü' 1-havass ve' 1-mukarrabin mu 'temedü' 1-mül(f[ 
ve' s-selatin muhtarü' l-izz ve't-temkin b i ' l-fi' l  Daru's
sa'adeti 'ş-şerife ağası olup hala Harerneyn-İ şerifeyn 
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evkafı nazırı olan İdris Ağa dilme ulüvvuhu rikab-ı 
hümayuna arz itmeğİn mucebince mahallerine kayd ve 
hücceti ve ilm ü haberleri i 'ta ol ınmak babında ferman-ı 
all sildır olmağın asl-ı arz ve ferman-ı all Haremeyn-i 
şerifeyn muhasebesine kayd u hıfz ol ınmağın iktiza iden 
mahallere ve Haslar sicil liltına ilm ü haber virilmeğin 
ber minval-i muharrer Su nazırı defterine kayd içün ilm 
ü haber virilmekle virilen ilm ü haber mucebince bu 
mahalle kayd u sebt olınup şerh virildi. 

Fi 1 2  Za sene 1 202 [ 1 4  Ağustos l 788] 

111 7612 111 7612 Sultan Selim ve Sultan Mehmed'in türbeleri 
�JIA..-b. � , civarındaki sebillıane ve masiaklara Sultan Mehmet "-P•�.JıLI006�rr(� . . ;�;���.�v�J:ı:�'?;��;:-!�.>t"')ebc,:_.A suJ'__undan bağlan�n

. 
su yerine, Halkalı suyolundan su {1):1�./C/ .J/.?crftt c)J.h,) ,t. fl�'!J/;.�>Jvf-_; � a. bag/anmasına daır ılmuhaber kaydı . . '<':"..e<.('�.r� cF.t.-ı.e��·� ·'J�-�.rJ?"cs cr-:cJtft4./;.ı .. � �''""' ı..•.!,v.ı"'��")�· · .  J . � /..,J · • cr.., ı.�> ;Jı??'tü:,'/.(Jt. . . -:-�<�b}..u,....e;�� �t�.J;CAJ'_�-.;�ıifi;,;#<d;· '  ar Istanbul'da Ayasofya-i kebir cami'- i  şerifı kurbında Jaıvit�J�Jı:/:J.-·'j1v(.;cı:-'c/)�r���·'� vaki' merhumun ve mağfı1r[un] lehüm Sultan Selim ti1Ç)t!..tJ�o·.-��;/B��:h�}"':"1�(f.;ı;..., Han ve Sultan Murad Han ve Sultan Mehmed Han tabe rJ,'�et{�Jı������;��.JJ)li(tJ:•:-; · serahum türbeleri evkafından olup müşarun ileyhim �'!J1fa�&'.��!��: .�-��?!�>· � \ türbe-i münifeleri civarı ittisalinde vaki' sebilhane ve ,�,.,.,�";��S:((;����c../���2�� masiaklarına cari ma-i lezizün asl-ı menba' ı lağmı :�r�_t9-�,/,.1_�!:.6)-<.�./&,��� . · J;.;ci �/} haric-i surda Küçük karye etrafında Müderris karyesi ""J.,;,� 1.;-... 1 "1.../C.C.U;.ıJJ.l ,l_ _/ • ,__,. (J.J (f' J h h ı h . ': :r-..::::."ti'-:.-f<Slı-1·� � �':''?.-' . . .. �,:,.).. . 

: kurbında mer um Ebu' I-fet Su tan Me med Han /1�«)1Jt-;.3J�c}/;Jt;j;�:'���fl�(;i.;-;J';p�;j)_/ cami'-i şerifı?e. c�rl
�
ma-i ı:z�zün �na la�mı_na_ mü�hak ����,.�JJJJ«)c i.�;J�·./�u..Pc,-4� ;,�,- · ;J; olup ancak dahıl-ı surda muşarun ı leyh camı '-ı şerıfın-_..d'��,pqt)M.(:t f!'"�d' (t) · . -»cA den sebilhane-i mezkura gelince yolları mesafe-i ba'ide 

, ... �/a"-";:;..ı::;..w-���,k .. ..:ı olmağdan niişi eyyiim-• sayfda sulan kalil olmağla bir � · · -"'tJ� �:Ah,;c� vechile cereyanı mümkin olmayup haric-i surda asl-ı 
menba' ı  lağmı müşarun ileyh ana lağmından ifraz ve 
civarından murur iden Saray-ı cedid -i amireye can 

'-l. Halkalı suyınun ana lağmına ilhak ve Ayasofya-i kebir 
�: kurbında mahall-i münasibden ifraz birle salifli'z-zikr 

masiaklar ve sebtlhaneye müceddeden icra olınmağa 
muhtac idüğini Hassa su nazırı Mustafa Ağa'nun eyle
diği i ' lamı bii takrir atebe-i ulya-yı mülukaneye arz u 
takdim olındukda ber muceb-i i ' lam tanzim olına diyü 
bala-yı takrire mübarek hatt-ı hümayun-ı inayet-makrun 
keşide ve erzani huyurulmağın mucebince asl-ı hatt-ı 
hümayun Haremeyn muhasebesinde hıfz u kayd olınup 
ma-i teziz-i mezkurun asl-ı menba' ı lağmı haric-i surda 
merhum-ı müşarun i leyh ciimi1- i  şerifine cari ma-i le
zizün ana lağmından ma'rifet-i şer' ve Su nazırı ma'ri
fetiyle ifraz ve civarından mürur iden Saray-ı cedid-i 
amireye cari Halkalı suyınun ana lağmına ilhak ve 
Ayasofya-i kebir kurbında münasib mahallden ifraz olı
nup salifti 'z-zikr sebilhane ve maslakha-i mezbura İcra 
itdürilmek içün Harerneyn-İ şerifeyn müfettişi efendi 
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tarafına ve Saray-ı cedld ağası tomarına ve taraf-ı vakfa 
ve Haslar sicillatma ve Su nazırı defterine kayd u sebt 
olmmak içün başka başka ilm ü haberleri virilmek 
recasına bi ' l-fi ' l  Daru's-sa'adeti' ş-şerlfe ağası olup hiila 
Harerneyn-İ şerlfeyn evkafı nazırı olan İdrls Ağa dame 
ulüvvuhfı i ' lam itmeğİn mfıcebince malıallerine kayd 
içün i lm ü haberleri viri lmek babında ferman-ı all sactır 
olmağla veeh-i meşrfıh üzre Hassa su nazırı defterine 
kayd u sebt olmmak içün kalem-i mezbürdan virilen ilm 
ü haber bu mahalle kayd ve şerh virildi . 

[FI] 1 8 Z sene 1 20 1  [ 1  Ekim 1 787] 

111 7711 Silahtar Yahya Ağa 'nın Aynalıkavak 'da yap
tırdığı çeşmeye, Okmeydanı 'nda çıkartılan sudan su 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayfın oldur ki :  
Çfın uyun-ı ceyhün-nümfın-ı avatıf-ı şahane ve enhar-ı 
cezilü' 1-inficar-ı avarif-i padişahanem menabi'- i  ina
yet-i şamile ve meşari '- i  atlıfet-i kamileden mecarl ve 
ahval-i enama daima cari ve sari olmağla ol cfıy-ı 
dil-cfıyfın cereyan-ı amlmü' l-feyezanından meşarib-i 
me'arib-i alemiyan ve evani-i emanl-i halk-ı cihan ve 
külıs-ı nüffıs-ı atşan birr ü ihsan-ı hemvare ser-şar u 
reyyan olagelmişler binaenaleyh rafi' -i tevki'-i refı' 
u 'ş-şan-ı hakani ve  naki l-i yarlığ-ı beliğ-ı meserret-un
van-ı cihan-banl iftiharü' l-emacld ve' l-ekarim hala 
si lahdaruru Yahya Ağa dame mecduhfınun tarafından 
ber veeh-i ati hususını takrlre vekili Safalı Bostan! 
İbrahim bin Ahmed medine-i Eba Eyyfıbi ' l-Ensarl ra
diye anhu Rabbühü' l-barl mahkemesinde meclis-i şer'-i 
hattr-i lazımü 't-tevktrde bi' 1-vekale takrlr-i k e lam id üp 
Aynalıkavak sahilsaray-ı behcet-efzaya icrası irade-i 
seniyye-i mülfıkane olan üç buçuk lüle ma-i lezlz-i 
hayat-bahş taksiminden ta'yln ü icra olmdığı üzre mev
ki ' -i mecrası olan Okmeydanı kazasında müceddeden 
hafr olman yiğirmi beş aded bacalarun lağmları derCı
nında tefeccüran hası l  ve müterakim olan ma-i lezlz 
dahi aslıab-ı miyahun icma' ve ittifaklarıyla vezn ol ınup 
ba'de't-tedkik iki masura tamm ma-i leZız tahkik ol ın
dukda saray-ı behişt-asa-yı mezkür derünında müced
deden inşa olman su hazinesine taksimden ta'y'ln ü 
tahsis alınan sudan fazla ve ziyade iki masura su dahi 
cari aldığı aşikar olmağla saray-ı vala-yı mezkfırun 
bab-ı hümayfın plşgahında hasbeten l i ' l lahi te 'ala bina 
alınan çeşme-i ra'naya fazla-i merküm iki masura ma-i 
lezlz icra ve ahall-i karye dahi irva zımnında ol mikdar 
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fazla ma-i merküm silahdar-ı muma ileyhe ba hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrun ihsan-ı hümayun olmağla 
Hassa su nazırı vesair lazım gelenleri ihzar ve Haslar 
sicil iatında mahffız kuyudata nazar ve iktiza iden 
hüccet-i şer' iyyesi tahrlr ve tanzim ve m uma i leyh 
tarafına i 'ta olmmak babında sadır o lan ferman-ı alişana 
imtisalen Su nazırı ve selatin-i maziye serbölükleri 
vesair erbab-ı miyah meclis-i şer'a ihzar ve mahffız olan 
sicil iata nazar ol ındukda fı ' l-hakika üç buçuk lüle ma-i 
lezlzün mecrası olan Okmeydanı kazasında müceddeden 
hafr olınan yiğirmi beş aded bacalarun lağmları derun
larında tefeccüran has ı l  ve müterakim olan ma-i lezlz 
fazla ve ziyade cari aldığı aşikar olmağla bundan akdem 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ve ma'rifet-i şer' le vezn-i 
sahlh i le vezn olınup iki masura ma-i lezlz cari aldığını 
müş'lr mümza vü mahtum bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyye i 'ta 
al ındığı müseccelat-ı mezkurda mukayyed ve ber min
val-i muharrer iki masura fazla ve ziyade ma-i lezlz-i 
mezkurı erbab-ı miyah ma'rifetleriyle Saray-ı hümayun 
derlinında müceddeden bina olman su hazinesinden 
ifraz ve saray-ı mezkurı bab-ı şevket-meab pişgahında 
vaki' hasbeten l i ' l lahi te' ala bina olman çeşme-i ra'na
sına icrasiyçün bin iki yüz iki senesi Zi ' l-hicceti ' ş-şe
rifesi'nün beşinci güni tarihiyle müverrah Havass-ı re
fı'a kadisı Hüsameddlnzade mevlana es-Seyyid Fahrud
dln zldet fazluhunun imzasıyla mümza vü hatmiyle 
mahtlım hüccet-i şer' iyye virilmekle mucebince işbu 
beriit-ı sa'adet-ayat ü behcet-gayatı virdüm ve buyur
dum ki marrü'z-zikr iki masura fazla ma-i leziz saray-ı 
vala-yı sal ifu ' l-beyan derunında müceddeden bina 
alınan su hazinesinden ifraz ve bab-ı şevket-meab 
pişgahında vaki '  hasbeten l i ' l lahi te 'ala bina alınan 
çeşme-i ra'nasına icra olınup taraf-ı ahardan hiç ahad 
mani '  u müzahim olmaya şöyle bile ler alarnet-i şerlfe 
i 'timad kı lalar. 

Tahrlren [fı] gurre-i M sene 1 203 [2 Ekim 1 788] 

111 7811 Sultan Mahmud Han vakfı bendinin fazla 
suyunun bir miktarının Kabataş mahallesinde Silah
tar Yahya Ağa 'nın salıi/hanesi ve çeşmesine, bir mik
tarının Padişah tarafından inşa olunan çeşmeye 
bağlanmasına dair berat kaydı. 

Merhum ve mağffırun leh Sultan Mahmud Han tabe 
seratm hazretlerinün evkafından Bağçeköyi nam malıal l
de vaki' Bend-i kebir'ün mürur-ı ezmine i le fena-pezir 
oldığına mebni taraf-ı hümayun-ı hazret-i cihan-dariden 
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müceddeden mermer-zar bina vü inşa itdürilmeğle üç 
buçuk zira' kaddi ziyade aldığından bend-i merkürndan 
kesret ü vefret üzre ma-i lezlz müterakim olmakdan naşl 
ta'yin olman mahallere müstevfı cereyan itdiğinden 
başka fazla olarak kati viitir sudahi el-yevm mevcud 
olmağın bu ana kadar mu'ayyen olan sulardan ma'ada 
fazla olmak üzre bir buçuk masura su hala silahdar- ı 
hazret-i şehriyari Yahya Ağa hazretlerinün Kabataş nam 
mahallde kain sahilhanelerine ve müceddeden bina vü 
inşa olınan çeşme-i ra'na ağa-yı müşarun i leyhün olmak 
zannıyla ismieri tasrlh olmarak i ' ta olmmak babında 
bundan akdem ba takrlr inha olındukdan sonra sildır 
olan hatt-ı hümayun-ı inayet-makrun mucebince arzla
rıyla Haremeyn muhasebesine kayd ve Haslar sici l latma 
ve Su nazırı defterine sebt ve hüccet-i şer' iyye i 'tası 
babında ilm ü haberleri virilüp ve mucebince hüccet-i 
şer' iyye ve beriit- ı all i 'ta olınup çeşme-i merküme 
taraf-ı hümayün-ı husrevaneden bina vü inşa al ınmış 
old ığı ve ağa-yı müşarun i leyhün alakası olmadığı 
tahkik olınmağla virilen hüccet ve berat kaydiarı ref u 
terkin ve sıhhati üzre zikr olman bir buçuk masura ma-i 
lezlzün bir masurası ağa-yı müşarun ileyhe ihsan-ı hü
mayun huyurulmağın yarım masurası çeşme-i ra'na-yı 
hazret-i cihan-biiniye vefa itmemeğle yarım masura 
ma-i lezize bir buçuk masura ma-i lezlz dahi zamm birle 
cem'an iki masura ma-i lezlz çeşme-i ra'naya cari 
olmak üzre mahallerine kayd ve tekrar Haslar sicil latma 
ve Su nazırı defterine ve taraf-ı vakfa kayd u sebt ve 
hüccet-i şer' iyye olmak içün ilm ü haberleri ba'de' l-i 'ta 
ınGcebince başka başka beriit-ı şerif-i allşan inayet ve 
ihsan huyurulmak üzre bala-yı takrlre mübarek hatt-ı 
şerif-i inayet-redlf keşide ve imla buyurulmak babında 
evkaf-ı müşarun ileyh mütevel llsi silahşöran-ı hassildan 
Mahmud Beğ zlde kadruhunun takrlri ma' rifetiyle 
atebe-i u lya-yı mülukaneye takdim kıl ınmağla bala-yı 
takrlre ber mGceb-i takrlr tanzimine izn-i hüma
yünumdur diyü mübarek hatt-ı hümayün-ı şevket-mak
rün keşlde huyurulmağın asl-ı hatt-ı hüınayün kale
minde hıfz olınup mücebince virilen hüccet ve berat 
kaydiarı ref u terkin birle bir masura ma-i lezlz ağa-yı 
müşarun i leyhün sahilhanesine ve iki masura ma-i leziz 
çeşme-i ra'na-yı hazret-i cihan-dariye cari olmak üzre 
mahallerine kayd ve tekrar Haslar sicil latma ve Su 
nazırı defterine ve taraf-ı vakfa kayd ü hüccet-i şer' iyye 
olmak üzre i lm ü haberi i 'ta ol ınup ınücebince başka 
başka beriit-ı all i ' ta huyurulmak recasına iftiharü' l-ha
vass ve' l-mukarrabln ınu'temedü' l-mülük ve' s-selatln 
muhtarü ' l-izz ve't-temkin bi ' l-fi ' l  Daru 's-sa'adeti ' ş-şe
rife ağası olup hala Harerneyn-İ şerifeyn nazırı olan 
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İdrls Ağa dame ulüvvuhu i ' lam itmeğin mucebince 
mailallerine kayd ve iktiza iden ilm ü haberleri ve başka 
başka heratları i 'ta olmmak babında ferman-ı ali sadır 
olmağla mucebince asl-ı hatt-ı hümayun ve arz ve 
ferman-ı ali Haremeynü'ş-şerifeyn muhasebesinde hıfz 
ve kayd olınmağla mucebince başka başka heratları ve 
Haslar sicil latma ve taraf-ı vakfa ilm ü haberleri 
virilmekle veeh-i meşruh üzre Su nazırı defterine kayd 
olınmak içün tekrar işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi 24 M sene 1 203 [25 Ekim 1 788] 

111 7911 Haslar ve diğer yerlerde Vezir Şelıid Melımed 
Paşa 'nın vakfı sularının Vezir Melımet Paşa 'nın 
türbesine, çeşmelerine, medresesine bağlanmasına, 
kalan kısmının vakif adına kiraya verilmesine dair 
berat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki: 
Sadr-ı a'zam nezaretinde olan evkafdan İstanbul ve Eba 
Eyyfıb-i Ensari ve gayrıda vaki' Vezir-i a'zam-ı esbak 
Şehid Mehemmed Paşa evkafınun evladiyyet ve meşru
tiyyet üzre mütevellisi olan İbrahim Hanzade Abdur
rahman Beğ zide mecduhfı ordu-yı hümayfınuma arz-ı 
hal idüp cedd-i müşarun i leyhün merhum ve mağfı1run 
leh Sultan Süleyman Han tabe serahun Kırkçeşme suyı 
dimekle arif Kemerler'e ilhak eylediği dört aded men
ha'dan hayratına cereyan itdürdiği vakfıyye-i ma'mulün 
bihasında beş lüle ma-i lezizi tasrihan mahsus ve 
mukayyed olup ve lağm menba' ları bu ana kadar taraf-ı 
vakfdan ta'mir ol ınagelüp bu esnada dahi külli ta'mir 
ol ınup vakfun ba'zı mahallerine cereyanı matlfıb 
ol ındukda ma-i mezkur ahar mahal le virilmişdür diyü 
münafı-i şer' vakfun muktezi o lan hayratlarına cereya
nında muhalefet ve mümana'at ol ınmağla ma-i mezbur 
el-yevm kangı mahalle cereyan idegelmişdür ala vec
hi ' s-sıhha Su nazırı defterinden ba'de'd-derkenar ab-ı 
leziz-i mezkfır bi la izn-i mütevel li mahall-i ahara 
cereyan itmernek içün ber muceb-i fetva-yı münife men ' 
u def olmmak içün emr-i alişanuro i ' tası babında is
tid 'a-yı inayet itmeğle Vezir-i a' zam müteveffa Mehem
med Paşa'nun Kemerler canibinde merhum Sultan Sü
leyman Han-ı Gazi tabe serahun kemerine ilhak eylediği 
Mehemmed Ağa ve Nasfıh Ağa ve Çaşnigir Kemerleri 
dimekle meşhur Kemerlerine üç aded abar hafr ve hasıl 
ve i lhak eyledükleri ma-i lezizi otuz iki masura ve 
merhum Sultan Süleyman Han tabe serahun ihsan 
eylediği sekiz masura ab-ı lezizi Kadırga limanı 'nında 
hanelerine cereyan birle min haysi ' l-mecmu' beş lüle 
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vakfun ab-ı lezlzi olup dokuz yüz seksen beş senesi 
tarihiyle müverrah defterlerinde bu vechile mastür lakin 
bu makfıle atik ma-i lezlzün mürur-ı eyyam i le ba'zısı 
noksan terettüb ve bu def'a taraf-ı vakfdan mebaliğ-i 
kül li sarfıyla marrü'z-zikr lağmları ve kanavatları ta'mlr 
ü tathir olınup ancak fatihalarınun menba' larında 
el-yevm yiğirmi masura ab-ı lezizi mevcud ve sekiz 
masurası hanelerine ihsan-ı hümayun ma-i l eziz ve yine 
eviad-ı vakıfdan merhum Ali Beğ taraf-ı vakfdan Paşa
kemeri mahall ine hafr ve iki masura hası l  ve kemer-i 
mezkura ilhak idüp ve dört masurasını Kadırga Ilmanı 
kurbında merhum-ı müşarun i leyh Mehemmed Paşa 
cami'-i şerifi ve medresesi ve çeşmelerine cari baki 
kalan ab-ı l ezlzün mahal l-i alıara cereyanı ma' lum ol
mayup el-yevm vakf-ı şeriflin otuz masura nia-i lezizi 
mevcud idüği Su nazırı defterinden derkenar olınmağla 
Su nazırı Mustafa ve kethudası Mustafa ve Sultan 
Ahmed bölükbaşısı Mehemmed Emin ve Tahte ' l-ka l 'a  
bölükbaşısı Süleyman ve Kemerler bölükbaşısı es-Sey
yid İbrahim ve kethuda-i sabık isma'il'den her biri 
mecl is-i şer'-i  hatlrde nezaret-i sadr-ı a'zamlde asude 
olan evkafdan merhum şehld Mehemmed Paşa vakfı 
mütevel lisi Abdurrahman Beğ ibn-i Mehemmed Beğ 
zlde mecduhunun tarafından vekil-i müseccel i  ei-Hacc 
Emin ibn-i ei-Hacc İsma'll mahzarında derkenar natık 
oldığı üzre vezlr-i müşarun i leyhün Kemerler canibinde 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağffirun leh 
Sultan Süleyman Han-ı Gazi tabe seralıunun Kemerle
rine i lhak eylediği Mehmed Ağa ve Nasuh Ağa ve 
Çaşnlglr Kemerleri dimekle meşhur Kemerlerine üç 
aded abar hafr ve hası l  ve i lhak eylediği ma-i lezlzi otuz 
iki masura ve taraf-ı vakfdan hafr olman lağmlardan 
hası l  eylediği iki masura ve Sultan Süleyman tabe 
serahun vezlr-i müteveffa-yı müşarun i leyhe ihsan 
eylediği sekiz masura min haysi' l-mecmu' beş lüle iki 
masura ma-i lezlzi olmağla dokuz yüz seksen beş senesi 
tarlhinde89 müverrah defterinde dahi bu vechi le mastur 
bulınup lakin bu makfıle atik ma-i l ezlze mürur-i eyyam 
i le noksan terettüb idegelmeğle bu def'a taraf-ı vakfdan 
mebaliğ-i külll mesarif i le marrü'z-zikr lağmları ve 
kanavatları ta'mlr ü tathir itmiş iken dahi on iki 
masurası telef ve zayi olup dört masurası İbrahim Paşa 
hammamı'na cari kezalik dört masurası Kadırga limanı 
kurbında merhum-ı müşarun i leyhün cami'-i şerif ve 
medreseleri ve çeşmelerine cari olup baki yiğirmi iki 
masurası kanavatlarına tebe' iyyet ile vakf-ı mezburun 
e l-an cari ma-i lezlzi olmağla hala mevcud yiğirmi iki 
masura ma-i lezlzün bundan böyle cereyanına mezbG-

89 tarihıyle 
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rilnun ta'ahhüdlerini vekil-i mezbilr el-Hacc Mehmed 
Emin b i ' l-vekale ba'de't-tasdik vekil-i mezbı1r el-Hacc 
Mehemmed Emin meclis-i şer'de i 'ade-i kelam idüp 
mezbı1rı1nun anifen cereyanına ta'ahhüd eyledükleri 
ma-i leziz bundan akdem mu'accele-i misl iyyesiyle 
ba'zı kirnesnelere icar ol ınmış olup lakin aslıabiarı bila 
veled fevt ve mahlilllerinden vakf-ı şerife aid ve racl' 
olmağla vakf-ı mezbı1run el-an mevcı1d olan yiğirmi iki 
masura ma-i tezizden dört masurası Eba Eyyı1b-i Ensa
ri'de medfı1n türbe-i şeritleri ve çeşmelerine ve 
medresesine el-yevm suları kafi olmamağla cereyanına 
ve baki on sekiz masura ma-i tezizi nef'an l i ' l-vakf 
mu'accele-i misliyle ahara icar ve mu'accelesi vakf-ı 
mezbilrun defter-i muhasebesine idhale ve ma-i mezbilr 
Su nazırı defterine müceddeden kayd olmmak üzre 
müvekkil i.im mütevelll-i mir-i ınılma i 1eyh yedine tuğ
ra-yı cihan-muta'um· ile mu'anven ferman-ı allşanuru 
ısdarını bi' l-vekale istid'a ve istirham itmeğle sali
fü' l-beyan yiğirmi iki masura ma-i tezizden dört masu
rası mahall-i merküma cereyan ve ber veeh-i muharrer 
Su nazırı defterine müceddeden kayd ve baki on sekiz 
masura ma-i tezizi nef'an l i ' l-vakf mu•accele-i misliyle 
ahara lcar ve mu'accelesi vakf-ı mezbilrun defter-i 
muhasebesine idhiil olınmak üzre vekil-i mezbilrun 
müvekkili mütevel ll-i mlr-i milma ileyh yedine emr-i 
alişanum isdar o lmmasını müfettiş-i milma ileyh 
mevlana Hiifız All zide ilmuhil i ' lam itmeğle imdi 
i ' lamı milcebince amel olınmak olınmak90 babında 
ferman-ı alişanum sadır olmışdur buyurdum ki hükm-i 
şeriftim vardukda bu babda sad ır olan emri.im üzre' amel 
idüp dahi sabıku' l-beyan yiğirmi iki masura ma-i 
tezizden dört masurası mahall-i merküma cereyan ve 
ber veeh-i muharrer Su nazırı defterine müceddeden 
kayd ve baki on sekiz masura ma-i tezizi nef'an l i ' l-vakf 
mu'accele-i misliyle ahara lcar ve mu'accelesi vakf-ı 
mezbilrun defter-i muhasebesine idhal ol ınmak üzre 
müfettiş-i milma ileyhün i ' lamı milcebince şeref-yiifte-i 
sudilr olan işbu emr-i şerif-i all-şiinurnun mazmiln-ı 
münifı birle amil olasız şöyle bi lesiz alamet-i şerife 
i 'timad kı lasız. 

Tahriran fı 22 M sene 1 204 [ 1 2  Ekim 1 789] 

911 "al ınmak" mükerrerdir. 
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1118011 İstanbul'da Sultan Malımud Han vakfının 
fazla suyundan bir miktarının Sarraçlar katibi Mus
tafa Efendi ve İbralıim Paşazade Esad Bey 'e kiraya 
verilmesine dair ilmulıaber kaydı. 

İstanbul'da vaki' merhum ve mağffirun le h Sultan 
Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu evkafı bendi fazlası 
olan ma-i tezizden yevml bir akçe icare-i müeccele i le 
bir masura ve yevml nısf akçe müeccele i le nısf masura 
ma-i leziz inayet ve ihsan huyurulmak babında serraclar 
katibi Mustafa Efendi ve İbrahim Paşazade Es'ad 
Beğ'ün rikab-ı kam-yaba takdim eyledükleri arz-ı halleri 
balasına ihsan-ı hümayunum olmışdur diyü mübarek 
hatt-ı hümayun-ı inayet-makrun tevşlh ve tezyin huyu
rulmağın mucebince başka başka suret ve yedierine 
temessükat i ' ta olmmak üzre taraf-ı vakfa ve Su nazırı 
ağa taraflarına i lm ü haberleri virilmek recasına iftiha
rü' l-havass ve' l-mukarrabln mu'temedü' l-müluk ve's
selatl.n muhtarü' l- izz ve't-temkln bi ' l-fı ' l  Daru's-sa'a
deti ' ş-erlfe ağası olup hala Harerneyn-İ şerifeyn evkafı 
nazırı olan İdrls Ağa dame ulüvvuhfi arz itmeğİn mı1-
cebince suretleri ve i lm ü haberleri virilmek babında 
ferman-ı alt sadır olmağın asl-ı arz ve ferman-ı alt 
Harerneyn-İ şerlfeyn muhasebesinde hıfz ve taraf-ı 
vakfa ilm ü haberi viri lmekle ber veeh-i muharrer Su 
nazırı [ağa] tarafına ilm ü haber işbu suret viri ldi .  

Fl 5 Za sene ı 204 [ ı  7 Temmuz 1 790] 

1118111 Küçükköy 'de Bostancıbaşı Ali Ağa ve Hazine
darbaşı Ali Ağa 'nın katma suyundan Daye Hatun 
malıallesinde Bostancıbaşı Ali Ağa 'nın evine bağlı 
olan suyun Silalıdar Ali Ağa'ya intikaline ve Silalıdar 
Abdullalı Ağa'nın evine bağlanmasına dair berat 
kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki: 
Hala silahdarlık h ıdroetinde olan iftiharü' l-emacid ve' I
[ ek]arim es-Seyyid Abdullah dam e mecduhCınun uhde-i 
tasarrufında olan mahmiyye-i İstanbul'da Timurkapu 
kurbında Daye Hatun mahallesinde vaki ' Bostancıbaşı 
Alt Ağa hanesi dimekle ma'ruf menzi l  ve arsa-i haliyesi 
derunında ma tekaddemden cari dört buçuk masura ma-i 
lezlz abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü 
kanavat i le cem' u tahsil iden muma i leyh All Ağa'nun 
ba berat ve ba hüccet-i şer' iyye kendü mülki ba'de 
vefatihl bir kaç kirnesneye suret-i mezkure üzre inti
kalden sonra bin yüz yiğirmi tarihinde minval-i muhar
rer üzre si lahdar-ı esbak All Ağa'ya mülkiyyet üzre 
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lede' l-intikal tarih-i merkürndan berü kirnesneye intikal 
alınmayup ve taraf-ı cihan-daraneden inayet ve ihsan 
buyurutmadığı sicillatdan ve müsinn ü ihtiyar ab-ı 
rahlarun ve su nazıriarınun i nha ve ihbarlarından müs
teban ve zikr olman dört buçuk masura ma-i lezlzün 
el-haletü hazihi mu'attal ve hali kaldığı zahir ü nü
mayan olmakdan naşi müceddeden kendüye i ' ta ve 
ihsan huyurulmak babında istid'a-yı i nayet ve sali
fli 'z-zikr ma-i lezlzün. hatiri olup bin ell i  dokuz tari
hinde Bostancıbaşi muma i leyh All Ağa hayatında 
Havass-ı al iyye kazasına tabi '  Küçükköy nam karye 
hududında Balıklı havzı civarında kendü malıyla abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağmlar ile cem' u tahsil 
itdürdiği suyını ol tarihde [erbab-ı] m iyah ma'rifetle
riyle ba'de' l-vezn hasıl olan iki buçuk masura suyın ı  
izn-i mütevel liyle havz-ı mezkura ba'de i lhak bir 
masura hakk-ı mecra içün alıkanılup baki bir buçuk 
masura suyını mahmiyye-i mezküre dahi linde mar
rü'z-zikr Timurkapu kurbında Daye Hatun mahallesinde 
kain sakin oldığı menzil-i mezkur derunına icra ve 
ta'yin itdükden sonra menzil-i mezbur i le derunına cari 
bir buçuk masura ma-i lezlze malik  ve mutasarrıf olan 
hazinedarbaşı diğer Ali Ağa dahi bin altmış üç sene
sinde sal ifti' l-beyan Küçükköy karyesi hudüdında Ba
lıklı havzı kurbında kendü malıyla müceddeden hafr ve 
tahte' l-arz lağm ile cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn ve' l-keşf tarnın ü 
kamil  dört masura suyını havz-ı mezkura karib kemere 
ba izn-i mütevelli i lhak u idrac idüp bir masurasını 
hakk-ı mecra içün ba'de't-ta'yin baki üç masurasını 
menzil-i mezküra cari bir buçuk masura mii-i leziz-i 
mezkura zamm u i lhiik idüp cem'an dört buçuk masura 
ma-i leziz-i mezkür eliri iken menzil-i mezbür ile 
derunında eliri dört buçuk masura ma-i lezize malik ve 
mutasarrıf olan Vezir-i a 'zam Rami Mehmed Paşa ta
rafından bin yüz dokuz senesinde zikr olman lağmlarun 
üzerlerine vanlup erbab-ı miyiih marifetleriyle keşf ve 
haberleri hüccet ve mucebince beriit-ı iilişan i 'tii ol ın
dukdan sonra bin yüz on senesinde menzi l-i mezkür i le 
derunına cari dört buçuk masura ma-i lezize Rei
sü'l-küttiib Mehmed Efendi malik ve mutasarrıf oldığı 
ba'de't-tahkiki ' ş-şer'i menzil-i mezbur i le derunına cari 
siilifti' l-beyiin dört buçuk masura ma-i lezizün tediivül-i 
eyadl ile bin yüz yiğirmi senesi silahdar-ı şehriyari All 
Ağa bii hüccet malik miilik91 ve mutasarrıf olup mumii 
i leyh All Ağa'nun terkünden b i ' l-cümle emlak u emviili 
canib-i ıniriden kabz u zabt olındukdan sonra menzil- i  
mezbur muhterik olup derunına cari dört buçuk masura 

91 "malik"mükerrerdir. 
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suyın dahi mürur-ı ezmine ile menba' ı lağmları harab ve 
mu'attal kaldığı ve ber veeh-i muharrer ma-i lezizün 
menba' ı lağmları kanavatma tebe' iyyet ile taraf-ı taeda
raneden bu defa silahdar-ı müşarun i leyh es-Seyyid 
Abdul lah dilme mecduhuya ihsan-ı hümayun oldığını 
Haslar mahkemesinde akd olman meclis-i şer'de müşa
run i leyhün vekili Bostan! Hüseyin bin Abdul lah takrir 
ve mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i 
saireye cari cemi' -i sularun kuyudatı mahkeme-i mez
burede mahffiz sicil latda mastur u mukayyed olup bey' 
ü şirii ve ferağ ve intikal ve hibe ve kar ve İstkar ve 
istihkam ve İstihbar hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle Haslar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrlr 
olmmak memnu'atdan olmağla husus-ı mezbur erbab-ı 
vuküfdan İstihbar ve le'de' s-sual hakikati kıbel-i 
şer'den tahrlr ve i ' tasını ifade ve ibraz eylediği Haslar 
siciliatından muhrec bir kıta hüccet ve defter-i abdan 
tahrlr ol ınan derkenariara nazar olındukda vekll-i muma 
ileyhün min küll i ' l-vücuh takrlri nefsü' l-emre muviifık 
aldığından ma'ada husus-ı mezkura vuküf-ı tarnınları 
olup meclis-i şer'a hazırun olan Hassa su nazırı Mustafa 
zide mecduhunun vekili kethuda-yı Ab-ı rahi Seyyid 
Salih ve Ayasofya serbölüği Seyyid İsa ve Kemerler 
serbölüği İbrahim ve Saray-ı amire serbölüği kethuda-yı 
sabık Seyyid İsma'il ve Sultan Bayezid serbölüği Sey
yid el-Hacc Hasan ve Sultan Ahmed serbölüği Mehmed 
Emin ve Osmaniye serbölüği Mustafa ve Laleli serbö
lüği el-Hacc Ahmed ve Sultan Mehmed serbölüği Salih 
ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed ve Tahte' l-kal'a  
halifesi Seyyid el-Hacc İsma'il ve  Suyolcılar çavuşı 
İbrahim vesair müsinn ü ihtiyar hademelerinden sual ve 
İstihbar olındukda fi' 1-hakika vekil-i m uma i leyhün 
takriri üzre marrü' l-beyan Timurkapu kurbında Daye 
Hatun mahallesinde vaki '  Bostancıbaşı Ali Ağa menzili 
arsası dimekle arif menzil derunına ma tekaddemden 
cari bir buçuk masura ve ba'de hazinedarbaşı Ali Ağa 
dahi menzil-i mezbur derunına İcra ve ta'yin itdürdiği 
hakk-ı mecradan ma'ada üç masura cem'an dört buçuk 
masura ma-i lezizün mecmu' yedi aded menba' ı  lağm
ları el-yevm mevcud olup mürur-ı eyyam ile harab ve 
mu'attal kaldığını cümlesi ihbar ve şehadet eyledük
lerini müş' ir 1 4  N sene [ 1 ]209 tarihiyle müverrah E bii 
Eyyub-i Ensiiri radiye anhü ' l-Bari kadisı mevlana 
Mustafa 'zidet fezailühunun imzasıyla mümza hüccet-i 
şer' iyye i ' ta olınmağla şeref-yiifte-i sudur olan hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrun mucebince işbu nişan-ı sa'a
det-unvanı virdüm ve buyurdum ki müşarun ileyh 
es-Seyyid Abdullah Ağa ba'de' l-yevm ber muceb-i 
hüccet-i şer' iyye zikr olınan dört buçuk masura ma-i 
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lez'ize keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf olup malik 
oldığı hane-i mezkfıresine icraya hiç ahad man!' u 
müzahim olmaya di yü 5 L sene [ 1 ]209 [25 Nisan I 795] 
tarihiyle n işan-ı hümayı1n virildi .  

1118211 Beşiktaş Kılıç Ali Paşa mahallesinde Beyhan 
Sultan 'ın Çırağan yalısına Galatasaray suyundan su 
verilmesine dair herat kaydı. 

Nişan-ı hümayun oldur ki :  
Çun saki-i feyz-bahşa-yı kül l i  şey' in ber mukteza-yı 
falıva-yı ve ce'alna mine' I-ıniii külle şeyin hayy ifaza-i 
füyuzat-ı peyderpey ile kanavat-l ecsad ü eşbaha isale-i 
mai ' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı infıca
rından çemenzar-ı basit-i gabrayı bedayi' -i kudret-nü
ma-yı nüma i le nümı1dar cennatün tecrl min tahti
he' l-enhar eyledükde benüm yenabi'-i inayet-i şamilemi 
maksetn-i mecra-yı ma-i nu'ama-i hayr-ı müsennat ve 
abişhor aynen yeşrabu biha ibadullahi yüfecciruneha 
tefclra eyledi pes ber falıva-yı menabi'de iktiza-yı 
tehallekü bi ahlakı' llahi zimmet-i himmet-i al iyye-i şa
hane lazım ve labüdd oldu ki umumen müte'attışan-ı 
zülal-i efdalüm olan erbab-ı emiini ve amalün çe
men-sitan-ı halleri reşehat-ı mütetabi 'at-ı birr ü ihsa
numdan behre-yab olmak şime-i kerime-i cihan-dar! ve 
dirine-i müstedime-i mekarim-şi' arı olmağın binaena
leyh işbu rafı 'a-i tevki-i refi'u' ş-şan-ı hakani ve nakile-i 
yarlığ-ı beliğ-ı meserret-resan-ı c ihan-biini seyyidetü'l
muhadderat ikllletü' 1-muhsanat tacü' 1-mesturat safi yy e
tü' s-sıfat rafi' atü' d-derecat zatü' I-al i yy i ve' s-sa' adat 
hemşlrem Beyhan Sultan daınet ismetüha ve zadet 
iffetühanun kethudası olup hala Divan-ı ali-makamda 
tezkire-i evvel olan iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim Meh
med Arif dame mecduhu tarafından beyan-ı ati husus-ı 
meymenet-mahsuslarını kalem-i huceste rakam-ı şer' -i 
kavim ile ketb ü tahrh ü tastir olmmasını tefhime irade 
eyledükleri es-Seyyid ei-Hacc Halil Efendi ibn-i Ahmed 
medine-i hazret-i Eba Eyyubi ' l-Ensari radiye anhu Rab
bühü' I-bari mahkemesinde mecl is-i şer' -i hatir-i lazı
mü't-tevkirde takrlr-i kelam ve bast-ı meram idüp işbu 
bin iki yüz on bir senesi Rebi 'u ' l-ahiri gurresi tarihiyle 
müverrah işbu bala-yı takrirde sildır olan musahhah 
ferman-ı alişan mantı1kınca müşarun i leyha Beyhan 
Sultan daınet ismetühii ve zadet iffetühanun malıruse-i 
Galata'ya muzafe Beşiktaş'da Kılıç Ali Paşa mahal
lesinde vaki' Çırağan yal ı  sı ta' bir ol ın ur sahilsaray 
derunına kadimden ta'yln ve cari olan iki masura ma-i 
lezlz kifayet eylemediğinden naşl Galata'da vaki' 
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Saray-ı hümayüna cari olan ma-i tezizden iki masura 
ma-i leziz bundan akdeınce ihsan-ı hümayün olup 
kadimden iki masura ma-i carisine zamm u ilhak olınup 
el-yevm dört masura ma-i leziz cari ve mevcüd olup 
lakin müstakı llen hücceti olmamağla veeh-i muharrer 
üzre sened-i şer' iyye rabtı lazımeden olmağla senedi 
virilsün diyü hatt-ı hümayün-ı inayet-makrün keşide 
buyurulmağla sicill-i mahfüza kayd ve kıbel-i şer'den 
hüccet tahrir ü tastir olmmak Sultan-ı müşarun ileyha
nun muradlarıdur di yü min kül l i '  1-vücfıh takririne 
mutabık ibraz ol ınan takrlr balasında sadır olan ferman-ı 
alişana nazar olındukda mukırr-ı müma ileyhanun 
takririne mutabık ve nefsü ' l-emre muviifık bul ınmağla 
hakikati üzre müşarun ileyha Beyhan Sultan daınet 
ismetühanun salifti 'z-zikr Beşiktaş'da Kıl ıç Ali Paşa 
mahallesinde vaki '  sah i lsarayları derünına kadimden 
cari olan iki masura ma-i tezizlerine Galatasaray-ı hü
mayüna cari ma-i tezizden iki masura dahi ihsan-ı 
hümayün olınup el-yevm dört masura ma-i leziz cari ol
dığı zahir ve mütebeyyin oldığını natık akza kuza
ti ' l-müslimin Haslar kadisı Aşir Efendizade mevlana 
Mehmed Hafid zidet fezailühünun imzasıyla mümza vü 
hatınİyle malıtüm taraf-ı şer'den hüccet virilüp ve 
nişan-ı hümayün virilmesiyçün mevlana-yı müma ileyh 
başka i ' lam itmeğle mücebince işbu berat-ı sa'adet ayat 
ü behcet-gayatı virdüm ve buyurdum ki zikr olman dört 
masura ma-i leziz hemşirem Sultan-ı müşarun i leyhanun 
mülk-i müşteriisı olmağla keyfe ma yeşil. ve yahtar 
mutasarrıfe olup sahi lsaraylarına ale'd-devam icra 
ol ınup ol babda efrad- ı  aferideden hiç ahad mani'  ol
maya diyü Divan-ı hümayundan nişan-ı hümayün yazıl
mışdur. 

[Fi] 7 R sene [ 1 ]2 1 1 [ 1 O Ekim 1 796] 
Kayd şod Fi 27 C sene [ 1 ]2 1 8 [ 1 4  Ekim 1 803] 

1118311 Haslar Cebeci köyü sınırında Sultan Süley
man suyoluna mü/hak Yedekçi Mehmet Paşa ve Sefer 
Ağa'nın katma suyunun Gazi Yusuf Ziya Paşa 'ya hibe 
olunmasına dair berat kaydı. 

Nişan-ı hümayün oldur k i :  
Çün saki-i feyz-bahşa-yı külli şey ' in ber mukteza-yı 
fahva-yı ve mine' I -ıniii külle şey ' in hayy ifaza-i füyu
zat-ı peyderpey i le kanavat-t ecsad u eşbaha isale-i 
mai' l-hayat-ı ervah idüp ol ma-i karahun asar-ı .  inftea
rından çemenzar-ı basit-i gabrayı bedayi-i kudret-nü
ma-yı nüma i le nümüdar cennatün tecrl min tahtİ
he' I-enhar eyledükde benüm yenabi' -i inayet-i şamilemi 
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maksern-i mecdi-yı ma-i nu'ama-yı viiiii ve abişhor 
aynen yeşrabu biha ibadullahi yüfeccin1neha tefc'lra 
itmeğle cfıybar-ı inayet-i bigayatumla külıs-ı nüffıs-ı 
atşan çeşme-sar-ı birr ü ihsan melean ve mezari ' [u] 
me'arib-i halk-ı cihan şadab ü reyyan husfısan medar-ı 
n izam-ı umfır-ı saltanat ve mesned-i kavayim-i Divan
hane-i hi lafet olan düstfir-ı Aristo-şi 'ar(?) vasf-ı hemk 
icra-yı miyah-ı mevhibet ve kerem i le ravzat-ı emiini ve 
arnalleri inakat-ı(?) ser-sar u hürrem olmak şime-i ke
rime-i cihan-diiri ve dir[i]ne-i müstedime-i mekarim
şi'arı olmağın binaenaleyh hala mesned-ara-yı sadaret-i 
uzma ve revniik-efzii-yı vekiliet-i kübra olan işbu riifı '-i 
tevki'-i refi'u' ş-şiin-ı hakani ve naki l-i yarlığ-ı beliğ-ı 
meserret-unviin-ı cihan-biini düstfir-ı ekrem müşir-i 
efham nizamü' l-iilem nazım-ı menazımü' l-ümem mü
debbir-i umlıri ' l-cumhfır bi ' l-fıkri ' s-siikıb mütemmim-i 
mehammi ' l-eniim bi 'r-reyi ' s-siiib mümehhid-i bünya
ni'd-devleti ve' l- ikbal müşeyyid-i erkanü's-sa'adeti 
ve' l-icliil mükemmil-i niimfısi ' s-saltanati' l-uzmii müret
tib-i meriitibü ' i-hi lafeti '  1-kübrii el-mahflıf bi sunfıfı 
aviitıfı' l-Meliki ' l-a' la vezirüm el-Hacc Gazi Yusuf Ziya 
Paşa edama' l lahu te 'ala icliilehfi ve za'afe' l-izz ve't
te'yidi iktidarehfı ve ikbalehunun tarafından zikr-i cal 
husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdika vekil-i mu'te
bereleri Mehmed Arif ibn-i Mehmed Sa'id mahzarında 
hala Hiissa su nazırı olan Mehmed Nebih ibn-i Hüseyin 
bin Hasan zide kadruhlı tarafından ber veeh-i iiti hususa 
vekil oldığı es-Seyyid İsa bin Ali ve es-Seyyid Mehmed 
bin Süleyman nam kirnesneler şehiidetleriyle ber nehc-i 
şer'i sabit olan Nur-ı osmaniye serbölüği Mustafa bin 
el-Hacc Mustafa nam kirnesne mecl is-i şer'-i şerif ve 
mahfil-i din-i münif-i Ahmedide bi ' l-vekale ikriir-ı 
tarnın ve takrir-i ketarn idüp müvekkilüm mfıma ileyh 
Mehmed Nebih zide kadruhfi yedinde olan arz-ı hal 
derfınında mücerred92 bii ferman-ı ali Havass-ı refi'a  
kazasına tabi'  suyolı kuralarından Cebeci karyesi sı
nurında Uzuncaova başında Yedekci Mehmed Paşa ve 
Safer Ağa lağmları ve bir tarafı araba tarikına müntehi 
olan su hafra bi . izni ' s-sultan mücedden beş aded baca 
hafr ve tahte' l-arz !ağın i.i kanaviit ile cem' u tahsil 
itdürdiği suyını erbab-ı miyah vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahih ile tahmin itdi.irdükden sonra tarnın ü kamil ve 
revani iki masura su mevcfıd bulınmağla zikr olman iki 
masura ma-i tezizi ol mevzi 'a karib merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretleri n ün cami' - i  
şerifı suyı yol ına bi izni ' l-mütevelli i lhak u idrac idüp 
nısf masurası hakk-ı mecra içün alıkonılup baki kalan 
bir buçuk masura ma-i leziz-i mezklırı lağm ü kanaviit i.i 

92 muharrer 
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müsennatıyla müvekki l-i vezır-ı muşarun ileyhe hibe 
murad eylediğinde mahmiyye-i İstanbul'da mahall-i 
saireye cereyan iden bi ' l-cümle suların bey' u şira ve 
hibe vesair iktiza iden senedat-ı şer' iyyelerini Su nazırı 
ve bölükbaşıları ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar kadlsı 
olanlar muvacehesinde tanzim ve senedi ba'de' l-kayd 
i ' ta olmması biihatt-ı hümayun-ı şevket-makrlın şürlıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binilen el-Hacc Ahmed ser
bölük-i Laleli ve Seyyid Mehmed Reşid Saray-ı cedid 
ve Süleyman serbölük-i Sultan Ahmed ve es-Seyyid 
el-Hacc Hasan serbölük-i Sultan Bayezid ve Sal ih 
serbölük-i Sultan Mehmed ve Mehmed Arif haderne-i 
Turunçluk ve İsma'il Halife haderne-i Yenicami' ve 
Hasan Halife haderne-i Süleymaniyye ve İbrahim Halife 
çavuş-ı rah- ı  ab zide kadruhum ihbar ve ma'rifetleriyle 
vezlr-i müşarun i leyhün müvekki li muma ileyh Mehmed 
Neblh zide kadruhu hafr-ı abar ile cem' u tahsil eylediği 
bir buçuk masura ma-i lezlz-i ınezklırı !ağın ü kanavat 
ile müekkile-i vezlr-i a'zam müşarun ileyh hibe-i sahl
ha-i şer' iyye ile h ibe vü temlik ve veeh-i layıkı üzre 
teslim eylediğinde müekkil-i vezir-i müşarun ileyh dahi 
ber minval-i muharrer bi la mani'  ittihab ve temellük ve 
kabul idüp fima ba'd bir buçuk masura ma-i leziz-i 
mezkurede müekki l-i müma ileyh Mehmed Nebih zide 
kadruhlınun asla ve kat'a alaka vü medhali kalmayup 
müvekkil-i vezir-i a'zam-ı müşarun ileyhün mülk-i 
mevhfıbları olup diledükleri gibi tasarruf olınmasiyçün 
3 N sene 1 2  ı 8 güninde Havass-ı refi'a  kadisı Balkapa
n ızade mevlana Şerif Mehmed Efendi tarafından ınem
hür ve mümza hüccet-i şer' iyye viri lmeğle mlıcebince 
işbu beriit-ı süret-ayat ve behcet-nümayanı virdüm ve 
buyurdumki hüccet-i şer' iyye mucebince bir buçuk 
masura ma-i leziz vezir-i a'zam-ı ınüşarun ileyh tarafın
dan tasarruf olınup kangi mahalle icra itdürirler ise ila 
ma şae' llahu te 'ala düstüru' l-amel tutılup hi liifına 
taraf- ı  ahardan hiç ahad mani '  ve müzahim olmaya diyü 
fi evasıt-ı N sene ı 2 ı 8  tarihinde ferman-ı hümaylın 
yazılmışdur. [25 Aralık  1 803 - 3 Ocak ı 804] 
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İNDEKS 

A 
abar, 9; 1 2 ; 1 3 ;  1 4; 1 5 ;  24; 25 ;  27; 28; 29; 30; 32;  33 ;  34; 36; 

37; 38 ;  40; 44; 45;  46; 47; 48; 49; 5 1 ;  53; 54; 55; 57;  58; 
6 1 ;  62; 66; 68; 73 ;  �4 ;  75;  76; 77; 79; 80; 8 1 ;  82; 83 ;  85 ;  
86 ;  87 ;  88 ;  89 ;  90 ;  9 1 ;  92 ;  93;  94; 95 ;  96 ;  97 ;  98 ;  99 ;  ı o ı ;  
1 02;  1 08; 1 09; 1 1 0; l l l ; 1 1 2 ;  1 1 3 ;  1 1 4; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 27;  
1 29 ;  1 3 1 ;  1 32;  1 33 ;  1 35 ;  1 36; 1 37;  1 38; 1 39; 1 40; 1 42 ;  
1 48; 1 5 1 ;  1 59; 1 60 ;  164; 1 66; 1 68 ;  1 75 ;  1 78; 1 80; 1 8 1 ;  
1 85 ;  1 87;  1 93 ;  I 94; 1 95 ;  1 97;  200; 204; 209; 2 1 0; 2 1 4; 
220; 22 1 ;  232; 234; 240; 242; 243; 245; 247; 248; 249; 
250; 256; 259; 279; 28 1 ;  297; 303; 334; 337;  343.Ayrıca 
bkz. bi 'r, kuyu; - dan su hası l ı ,  1 9; - hafrı, I 3; 27; 28; 
29; 32;  33; 44; 45 ;  54; 58 ;  62; 66; 75 ;  76; 80; 97; ı 1 0; 
1 1  1 ;  1 29; 1 87;  259.Bkz. hafr; --ı müte'addide, 1 1 3 ; 1 66; 
209; 2 1  O; 245; 259; 338; --ı müteferrika, 5 ;  9; 57;  73; 
80; 85 ; 87; 9 1 ; 95 ;  1 0 1 ;  1 02;  1 29; 259 

ABBAS (Suyolcu katibi), 255 
ABBAS (Suyolcular kethudası), 42;  45 
ABBAS Ağa (Darussaade ağası), 3 5 ;  37;  4 1 ;  42; 48;  289 
Abbas Ağa suyı, 48; 1 28; 1 53 . Bkz. su 
abdesthane, 2; 2 ı 
ABDI Ağa (Aşçıbaşı), 67 
ABDI bin Mustafa (Sadrazam mühürdarı), 224 
ABDI Çelebi (Şehremini), 4 
Abdi Çelebi mahallesi, 292.Bkz. mahalle 
Abdi Kethuda vakfı, I 60.Bkz. vakf 
ABDULHAFIZ bin Mustafa (Başyazıcı), 1 1 9  
ABDULLAH (Evkaf müfettişi), 1 8 1  
ABDULLAH (Haslar naibi), 89; 267; 268 
ABDULLAH (İstanbul kadısı), 259 
ABDULLAH (Köprülü Mehmed Paşa evkafı mütevell isi), 

257 
ABDULLAH (Si lahdar), 337  
ABDULLAH (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 95  
ABDULLAH (Suyolcu), 95 ;  1 08 
ABDULLAH (Suyolcular bölükbaşısı), 1 6  I ;  3 I 2 
ABDULLAH (Taksim bölükbaşısı), 308 
ABDULLAH (Turunçluk suyolcusu), 262 
ABDULLAH (Yazıcı), 78 
ABDULLAH Ağa (Babüssaade ağası), 1 79 
ABDULLAH Efendi(Vakıf nazırı), 1 09 
ABDULLAH Paşa (Sadrazam), 274; 308 
Abdullah tarlası, 256 
ABDURRAHIM (Müderris), 252 
ABDURRAHMAN (Evkaf müfettişi), 1 24; 249 
ABDURRAHMAN (Haslar naibi), 1 1 2 ; 1 1 3 ;  257 
ABDURRAHMAN (Müderris), 1 28 
ABDURRAHMAN (Pazarbaşı, mütevelli), 28 
ABDURRAHMAN (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 1 53 
ABDURRAHMAN (Sultan Bayezid kethudası), 90 
ABDURRAHMAN (Suyolcu), 1 08 
ABDURRAHMAN (Suyolcular böli,ikbaşısı), 95; 1 2 5 ;  1 27;  

250 
ABDURRAHMAN (Suyolcular kethudası), 85  
ABDURRAHMAN (Süleymaniye bölükbaşısı), 248 

ABDURRAHMAN Ağa (Babüssaade ağası), 9 1  
ABDURRAHMAN Ağa (Pazarbaşı), 69 
ABDURRAHMAN Hıfzi (Haslar naibi), 73 ;  83 
ABDURRAHMAN H ısali (Haslar naibi), 56 
ABDURRAHMAN Paşa (Vezir), 1 65 
Abdurrahman Paşa evkafı, 57 ;  67.Bkz. evkaf 
Abdurrahman Paşa sarayı, 44; 1 55 .Bkz. saray 
ABDÜLAZİZ (Teberdar), 90 
ABDÜLBAKI (Tezkire-i evvel), 203 
ABDÜLHA.oi (Üsküdar kadısı), 23 1 
ABDÜLHALİM (Haslar naibi), 46; 48; 50;  76; 77 
ABDÜLKERİM (Reisülküttab), 1 66 
ABDÜLMENNAN (Süleymaniye mütevel l isi), 203 
ABDÜLMÜ 'MİN (Suyolcular bölükbaşısı), 27;  3 1 ;  3 5 ;  46 
ABDÜLMÜ' MİN (Suyolcular kethudası), 42; 45 
AB DÜL VEHHAB (Müderris), 252 
ab. 305 .Ayrıca bkz. ma', miyah, su;  -ı leziz, 262 ;  335 .B kz. 

ma-i leziz 
ABiDIN (Gümrük emini), 78 
Acıçeşme, 1 56 .Bkz. çeşme 
ağa, 30; 37;  4 1 ;  42; 48; 5 5 ;  56;  59;  1 30; 1 42; 1 5 1 ;  1 52; 1 59; 

1 60; 1 97; 238; 239; 245 ; 246; 25 1 ;  253; 269; 27 1 ;  
Daru 's-sa' ade -ları, 3 7  

Ağaçayırı, 4 
Ağakapusı, 1 ;  53 
ahali, 2 1 ;  26; 288 
ahkam, 23 ; 1 8 1 ;  1 83 ;  235 ;  237;  26 1 ;  266; 267; 278 
AHMED (Anadolu muhasebesi reisülküttabı), 1 85 
AHMED (Edirne kazası naibi), 1 1 3 
AHMED (Evkaf müfettişi kaymakamı) ,  56 
AHMED (Hace Paşa suyolcusu), 232 
AHMED (Haslar naibi), 29; 52 ;  5 5 ; 80;  82; 86; 87; 88;  90; 

9 1 ;  95 
AHMED (İstanbul kadısı), 57;  59;  63 
AHMED (Katip), 1 9  
AHMED (Kemerler bölükbaşısı), 1 96 ;  2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 225 
AHMED (Laleli bölükbaşısı), 339 ;  343 
AHMED (Müderris), 1 44; 1 52 ;  1 56; 1 57;  1 58 ;  1 64 
AHMED (Naib), 55 ;  2 1 0; 225 
AHMED (Su nazırı), 3 1 7 
AHMED (Suyolcular bölükbaşısı), 1 6 1 ;  1 67 
AHMED (Süleymaniye bölükbaşısı), 1 8 1  
AHMED (Süleymaniye mütevel l isi), 1 47 
AHMED (Şehremini ruznamecisi), 80 
AHMED Ağa (Sadrazam kethudası), 76 
AHMED Ağa (Telhisci), 66 
AHMED Ağa (Yeniçeri ağası), 245 
Ahmed Ağa evkafı, 1 23 .Bkz. evkaf 
AHMED bin Hüseyin (Darussaade ağası kati bi), 1 04 
AHMED bin İsmii'il (Kemerler bölükbaşısı), 220 
AHMED bin Mehmed (Mahmud Paşa naibi), 229 
AHMED bin Mehmed (Veznedarbaşı), 24 1  
AHMED bin Mustafa (İstanbul gümrüğü katibi), 244 
A hmed Çelebı mahal lesi, 29; 242.Bkz. mahalle 
Ahmed Kethuda suyı, 247.Bkz. su 
AHMED Nazmi (Reisülküttab), 88 
AHMED Paşa (Başdefterdar), 1 5  
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AHMED Paşa (Hassa .bostancıbaşı), 1 88 
AHMED Paşa (Kapudiin-ı deryii), ı 76 
AHMED Paşa (Sadrazam), 8; 34; 45;  46; 52; 63 ;  66; 262 
AHMED Paşa (Vezir), 256; 257; 258 
Ahmediyye cami '  i ,  21 O; 232· 
Ahmediyye çeşmesi, 2 ı O; 232 
Ahmediyye sebili, 2 ı O; 232 
ah ur ,  ı ;  37 
Ahurkapusı, 30;  57;  84 ;  1 76; 205 
ahz ü kabz, 57; ! O l ;  1 03 ;  1 04; li5; 1 06 ;  ı o7; 1 1 0 ;  1 1 3 ;  1 1 6; 

1 20; 1 24; 1 27;  1 28 ;  1 30; 1 3 1 ;  1 34;  1 40; 1 4 1 ;  1 42; ı 43 ;  
1 5 1 ;  1 59; ı 60; 1 6 1 ;  1 63 ;  1 65 ;  1 67; 1 69; 1 70; 1 72;  1 74; 
ı 79; 1 80; 1 83 ;  1 84; 1 86; 1 88 ;  1 89 ;  1 92 ;  1 93 ;  1 96; ı 98; 
1 99; 202; 203 ; 208; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 223 ; 225; 23 ı ;  235 ;  
236;  239; 240;  24 1 ;  242;  243;  244; 247;  249; ' 252;  254; 
265; 268; 3 1 7  

Akarçeşme, 294.Bkz. çeşme 
akar, 1 48 
Akbıyık ciimi ' i, 1 5 l .Bkz. cami '  
Akbıyık mahallesi, 56; 57;  59; 84 ;  1 75 ;  205.Bkz. mahalle 
akçe, 6; 7; 8; 1 9; 20; 2 1 ;  66; 78; 87; 92; 1 08; 1 6 1 ;  1 69 ;  202; 

cedld -, 58; 78 
akd; -i meclis, 1 5 ; 35 ;  65; 80; 87; 92; 95; 1 3 1 ;  1 32;  1 35 ;  

1 36; 1 37; 1 38 ;  1 58 ;  1 70; 1 89; 1 93 ;  1 94; 1 96; 204; 206; 
207; 208; 2 1 4; 220; 225 ; 228; 232; 238; 24 1 ;  242; 245 ; 
25 1 ; 255 ; 256; 263 ; 264; 278; 28 ı ; 3 1 3 ; 3 1 5 ; 3 1 8  

Akdoğan, 63 
Aksaray, 38; 39; 1 89; 1 9 1 ;  1 97;  207; 220; 22 1 ;  222 
Aksaray çiirşusı, 2 .Bkz. çarşu 
Akseki mahallesi, 1 45 .Bkz. mahalle 
A kşemseddin mahallesi, 2 1 2 ; 2 ı 3 .Bkz. mahalle 
Akyar kemeri, 46. Bkz. kemer 
Akyarlar, 260 
Alaca mescid, 58 .Bkz. mescid 
iiliit-ı ma'hude, 35  
Alayköşki, 1 O 1 
ALİ (Ayan), 278 
ALİ (Ayasofya bölükbaşısı), 1 1 4 
ALİ (Darussaade ağası katibi), 1 60 
ALİ (Defterdar kaymakamı), 97 
ALI (Edirne camii katibi), 49 
ALI (Evkaf müfettişi), 85 
ALİ (Gümrük emini), 1 1 2 
ALİ (Haremeyn muhasebecisi), 205 
ALİ (Hassa bostancıbaşı), 1 1 3 
ALI (Hazinedarbaşı), 1 ı 3 
ALİ (İstanbul Başruznamçe kaymakamı), 33 
ALI (Kethuda vekil i), 34 
ALİ (Mimarbaşı) ,  33 
ALI (Miziin-ı harlr emini), 1 58 
ALI (Müfettiş), 85 
ALI (Mütevel l i  kaymakamı) ,  264 
ALİ (Saray-ı cedid bölükbaşısı), 307 
ALİ (Su nazırı), 27; 28;  3 1 ;  3 5 ;  42; 47; 50; 247; 276; 286 
ALI (Suyolcu); 232 
ALI (Suyolcular bölükbaşısı), 3 1 2  
ALİ Ağa (Hassa bostancıbaşı) ,  1 03 
ALİ Ağa (Hazinedarbaşı), 339 
ALİ Ağa (Hazine-i amire kethudası), 3 1  
ALİ Ağa (İç ki lercibaşı), l 06 
ALİ Ağa (İstanbul ağası), 253 

ALİ Ağa (İstanbul gümrüğü emini), 86; 87 
ALİ Ağa (Sabık haseki), 62 
ALİ Ağa (Si lahdar), 338  
ALİ Ağa (Su nazırı), 46  
ALI Ağa (Valide Sultan başağası) ,  292 
All Ağa çeşmesi, 293.Bkz. çeşme 
Ali Ağa mahallesi, ı 79.Bkz. mahalle 
ALI bin Abdulmenniin (Aşçıbaşı), 94 
ALI bin Ahmed (Galata voyvodası), 1 95 
ALİ bin Hasan (Si lahdar), 243 
ALİ Çelebi (Arpa emini), ı 
ALI Çelebi (Seyyid), 46 
All Efendi vakfı, 284.Bkz. vakf 
A li Fakih mahallesi, 292.Bkz. mahal l le  
ALI Halife (Büyük ruzname başhal ifesi), 59 
ALI Halife (Hassa mimarı), ı 1 5  
ALI Merdümi (Divan-ı hümiiyun katibi), 1 83 
ALİ Paşa (Defterdar-ı şıkk-ı evvel), 1 95 
ALİ Paşa (Dergah-ı ali kapıcıbaşı), 230 
ALİ Paşa (Kah i re  valisi), 1 7 1  
ALİ Paşa (Kapudan), 3 
ALI Paşa (Sadaret kaymakamı), ı 7 1  

İNDEKS 

ALI Paşa (Sadrazam), 22; 1 44; ı 45 ;  1 46 ;  1 47; 1 54; 1 55 ;  1 57;  
ı 58 ;  1 62; 1 64; 1 65 ;  1 69; ı 72; ı 73 ;  ı 8 1  

Ali Paşa ciimi ' i, 290; 29 l .Bkz. cami '  
A l l  Paşa tarlası, ı 64 ;  242 
Ali Paşa-yı Atik ciimi ' i ,  1 1 8; 284.Bkz. cami' 
Ali Paşa-yı Atik mahallesi, 248.Bkz. mahalle 
All Paşa-yı Atik mütevellisi, 9 l .Bkz. mütevelli 
All Paşa-yı Atik suyı, 308.Bkz. su 
Ali Paşa-yı Cedid mahallesi, 9 l .Bkz. mahalle 
ALI Paşazade (Dergiih-ı iili kapıcıbaşı), 1 95 
ALI Rıfki (Hiislar naibi), 240 
ALI Seliimi (Şeyh), 64 
All Seliimi Efendi.Bkz. tekye 
All Seliimi Efendi tekyesi, 64 
altı pul luk künk, 1 78 ;  282; 283 ; 3 1 5 .Bkz. künk 
Altıboğça mahallesi, 1 1 4 .Bkz. mahalle 
Altımermer, 1 1 7 ;  1 39; 1 68; 1 74; 244; 289.Bkz. semt 
Aınrudlutarla, 282 
ana: - lağm, 56; 203 ; 2 1 8; 277; 330 .Bkz. !ağın 
Anadolı ,  36 
Anadalı kadiaskeri, 20 
Andonaki tarlası, 54 
Arabacı Bayezid m a ha l lesi, 244; 289.Bkz. mahalle 
Arabacılar mahallesi, 40.Bkz. mahalle 
Aras karyesi, 53 .Bkz. karye 
Arif Efendi su yı, 1 87. Bkz. su 
Arnavud karyesi, 1 1 O .Bkz. karye 
Arnavud Mehmed Ağa suyı, 1 1 8 ; 248.Bkz. su 
arpa emini, 1 ;  20; 22; 1 08 
Arpa emini mahallesi,  33 .Bkz. mahalle 
arpalık, 1 9; 1 55 
arsa, 37;  4 1 ;  65;  1 62 ;  227; 296; 297; 298; Bostiincıbaşı Ali 

Ağa menzi l i  -sı, 339;  --i memluke, 1 2 1 ;  3 26 ;  -i vakf, 
1 09; 20 ı ;  202; muhterik -, 34; Musa Paşa -sı, 65;  Sarı 
Kiitib menzi l i  -sı, 34 

arz-ı hiiliye, 5; 1 6; 1 8 ; 1 59 
asiileten, 66; 69; 1 1 6; 1 55 ;  1 58 ;  1 79 ;  1 82 ;  1 85 ;  230 
Astane, 26; 33;  38 ;  40; 49; 54; 57;  73 ;  1 03 ;  1 25 ;  1 26 ;  1 36; 

297; 307; 308 ; 326 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Aşık Paşa mahal lesi, 32 ;  1 93 . Bkz. mahalle 
Aşık Paşa türbesi, 22.Bkz. türbe 
AŞUB bint-i Abdullah bin Abdurrahman (Harem kethudası), 

2 1 4  
Aşub Kadın çeşmesi, 204; 205 ; 209; 2 1 4; 2 1 5  
Ata ya karyesi, ı 63 .Bkz. karye 
Atbazarı, 9; 4 ı ;  88; ı 34 
Atik Mesih Paşa mahal lesi, 279.Bkz. mahalle 
ATIK Vali de Sultan, 4 ı 
Atik Viiiide Sultan cami ' i, 1 1 7 .Bkz. cami '  
atika, 1 1 0; 1 1 1  
Atika Sultan suyı, 260; 286.Bkz. su 
ATIKE Sultan, 2 1 9 
Atike Sultan sarayı, 2 1 9  
atiyye, 42 
Atmeydanı, ı 78 
Atıneydanı kapusı, 208.Bkz. kapu 
Avretbazarı, ı ;  2; 6; 69; 89; 98; ı 09 
ayar, 5 ;  7; ı 5 ;  28; 33 ;  34; 35 ;  36; 3 8; 40; 4 ı ;  42; 43; 45; 46; 

47; 48; 49; 50; 5 1 ;  53 ;  58 ; 60; 63 ;  64; 70; 7 1 ;  72; 74; 76; 
79; 80; 8 ı ;  82; 83; 85; 87; 88; 90; 92; 93; 95; 96; 98; 99; 
1 02 ;  ı o3 ;  ı 1 2 ;  ı ı 6; ı ı 8 ;  ı 1 9; ı 24; 1 26 ;  1 27;  1 32;  ı 33 ;  
1 34;  1 35 ;  1 36; ı 37;  1 38 ;  ı 40; t 4 ı ;  ı 44; ı 47; 1 48 ;  ı 53 ;  
1 57; 1 59; t 6 ı ;  ı 67 ;  ı 73 ;  ı 8 1 ;  1 84; 1 85 ;  ı 94; 1 96 ;  207; 
209; 2 ı  O; 2 1  3; 220; 22 1 ;  232; 238; 245; 248; 2S3; 2SS ;  
2S6;  277;  279;  282;  303; 3 ı 3 ; 3 1  S ;  342;  vezn ü -, S ;  7;  
15 ;  33 ;  34;  35 ;  36; 38 ;  40; 4 1 ;  42; 43 ; 4S; 46; 47; 48; 49; 
SO; 53 ;  7 1 ;  76; 85 ;  93 ;  95 ;  1 1 6; 1 1 8 ; 1 1 9; 1 24; 1 25 ;  1 26; 
1 27; 1 32;  1 3 3 ;  1 34;  1 3 7; 1 40; 1 4 1 ;  1 44; 1 47; 1 48; 1 49; 
I S3 ;  1 57;  I S9; 1 6 1 ;  1 67;  1 73 ;  1 8 1 ;  1 84; 1 85 ;  1 86; 1 94; 
1 96; 1 97; 207; 209; 2 1 0; 21  1 ;  2 1 3 ;  22 1 ;  232; 233 ;  238; 
245; 25S ; 277; 279; 282; 283; 3 1 4; 3 1 5  

a'yar, ı S3 
Ayas Paşa bağçesi, 1 88.Bkz. bağçe 
Ayasofya maksemi, 326. Bkz. ınakseın 
Ayasofya ınütevel llsi, 20; 22.Bkz. mütevelli 
Ayasofya su yı, 1 69; 1 70; 1 76. Bkz. su 
Ayasofya-i kebir, 5 1 ;  55 ;  1 67; 1 75; 269; 287; 330 
Ayasofya-i kebir caın i ' i, ! SS ;  1 6S ;  1 7 1 ; 266; 330.Bkz. cami '  
Ayasafya-i kebir suyı, 224.Bkz. su 
Ayazına mesleki, 282.Bkz. meslek 
A YİŞE Sultan, 44; S7; 59; 68; 1 S3 
Aynalıkavak sahilsarayı, 33 1 .Bkz. saray 
Ayvad deresi, 5 ;  94; 243 ; 3 1  8 .Bkz. dere 
Ayvad havzı, 6 1 ;  1 5 1 ;  230.Bkz. havz 
Ayvad karyesi, 4; 6; 59; 60; 97; 1 42; I S I ;  1 80; ı 87;  1 92 ;  

1 9S ;  230; 243.Bkz. köy.Bkz. karye 
Ayvad kemeri, 1 48.Bkz. kemer 
Ayvalıdere, 1 66; 3 ı 2 .Bkz. dere 
azad, ı ı 6 
Azak, 69 
Azmizade Efendi çeşınesi, 289.Bkz. çeşme 

B 
Baba Haydar-ı Nakşibendi mahal lesi, 1 40; 1 48; 263 
Babü's-sa'ade, S6 
baca, 4 1 ;  42; 4S; S8;  59;  60; 67; 69; 7 1 ;  76; 78; 97; 1 03 ; 1 09; 

1 24; 1 36 ;  1 43 ;  1 49; 1 53 ;  I S7;  1 7 1 ;  1 77;  1 78 ;  1 84; 1 90; 
1 9 1 ;  1 97;  22 1 ;  238; 245; 264; 265; 277; 303; 3 1 2;  33 1 ;  
332; boş -, 42; 45; 60; 63 ;  7 1 ;  76; 99; 1 1 8 ; 1 36; -dan 
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h ası l  ma' -i cari, ı 84; -dan su cem' ü tahsil i, 209; 
ına'ınCır -, 42; 45; 63; 7 1 ; yapul ı -, ı 09; ı ı 8 

bad-ı h eva, 20; 2 ı 
bağ, 7; 1 7 ; 43 ; 6 ı ;  88;  98;  ı 1 2 ; t 4 t ;  1 45 ;  1 47; 2 1 0; 229; 

235; 237; Bulgurlı -ları, 232; ei-Hacc Ahmed Ağa -ı, 

1 1 7 ;  el-Hacc Mehmed Ağa -ı, 1 ı 7; Kosta ve Şağil -
ları, 238; Küçükköy -ları, 86; 1 1 2; Mustafa Oede -ı, 4 ı  

Bağçe karyesi, 5 ;  1 4; 1 0 1 ;  1 03 ;  1 07 ;  1 60; 1 87;  253 ;  324; 
329; 332 

Bağçekapusı, 25 ;  3 1 ;  57; 84; 279; 280; 324.Bkz. kapu 
bağçe, 4; 1 2 ;  25 ;  26; 33 ;  40; 77; 90; 9 L  1 09 ;  1 50; 1 65 ;  ı 88 ;  

1 89 ;  260; 26 1 ;  297 ;  Abdi Çelebi -si, 4;  Acenı Ağa -si, 
4;  Ayas Paşa -si, 1 88; 1 89; Çavuşbaşı Mustafa Ağa-si, 
22; OavCıd Paşa -si, 87; 1 09; ı S ı ;  Fazi ı Paşa -si, ı 09; 
İğnecizade -si, 50; Kapudan All Paşa -si, 3; Koca Ali 
Efendi -si, 89; 1 08 ;  Mustafa Ağa -si, 3; Yemişii -, 
226 

Bağçe Belgrad karyesi, 58; 1 04; 1 8S .Bkz. karye 
Bakrac deresi, 60; 1 48 ;  1 87;  1 92 ;  260; 297.Bkz. dere 
Bakrac havzı, 1 48 ;  1 49 .Bkz. havz 
Balaba n Ağa mahallesi, 2 1  6; 2 1  7 .Bkz. mahalle 
B ali Paşa cami '  i, ı .Bkz. cami '  
Balıklı havz, 1 1 4; ı 72 ;  1 73 ;  1 74; 1 78 ;  337; 338 .Bkz. havz 
Balloğlı kemeri, ı O. Bkz. kemer 
bargir, ı 5S  
Baruthane koltuğı, 87 
Başbaki kulı, ı ı ı 
Başcı Hacı Mahmud mahal lesi. 46.Bkz. mahalle 
Başhavz, 1 2;  1 89; 1 90.Bkz. havz 
Başhavz karyesi, ı O .Bkz. karye 
Başnıuhasebe, 292; 293 ; 298.Bkz. muhasebe; - kalemi, 326 
baştezk.ireci l ik hıdmeti, 52 
Batakbaşı mesleki, 282.Bkz. meslek 
biiten bey\ 74; 1 23 ;  1 27; 1 40: 243 .Bkz. bey' 
Bayezid Ağa mahallesi, 7.Bkz. mahalle 
Bayezid cami ' i ,  8 ;  1 7 ; 37; 1 68; 209; 255 ;  322. Bkz. cami·  
Bayezid evkafı, 256. Bkz. evkaf ; - arazisi, 1 94 
BA YEZID Han, 8; 9; 1 O; 1 2; 1 6; 1 7; 24; 37;  63 ;  90; 92; 1 34; 

ı 64; ı 72; 265 
Bayezid mahal lesi (Edirne), 1 1 3 .Bkz. mahalle 
Bayezid mahallesi ( İstanbul), 83; 1 62.Bkz. mahalle 
Bayezid seddi, ı 74.Bkz. sedd 
Bayezid su yı, 5; 9; ı 3; 86; ı 1 2 ;  ı 46; ı 72;  ı 74; ı 78; ı 84; 

242; 3 1  5 .bkz. su 
Bayezid suyol ı .Bkz. suyolı 
Bayezid vakfı, 267.Bkz. vakf 
BAYRAM Paşa (Sadrazam), S2 
Bayram Paşa çeşnıesi, 249 
Bayranı Paşa çiftliği, 283 .Bkz. çiftl ik 
Bayram Paşa medresesi, 249 
Bayram Paşa sebi l i, 249 
Bayram Paşa su yı ,  8 ;  53; 1 24; 24 1 ;  25 1 .  Bkz. su 
Bayram Paşa suyolı ,  47 
Bayram Paşa tarlası, 282 
Bayranı Paşa vakfı, 249.Bkz. vakf 
Bazarbaşı Abdurrahman suyı.Bkz. su 
Bazilrbaşızade, 279 
Bazergan mahallesi, 289.Bkz. mahalle 
Beğ cami ' i, 1 8 1 .Bkz. cami '  
Beğlerbeği suyı, 1 90.Bkz. su 
BEHCET Mehmed (Defterdar mektupçusu), 267 
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Behriim kethudii sariiyı, 99.Bkz. saray 
bekci, 2 1 ;  - tutma, 2 1  
BEKTAŞ (Sipahiler ağası ) ,  1 79 
Belgrad, 1 06; 1 79 
Belgrad deresi, 253 .Bkz. dere 
Belgrad karyesi, 5; 1 4; 8 1 ;  1 0 1 ;  1 03 .Bkz. karye 
bend, 3 1  8; 3 1  9; 328; 329; 333 ;  - fazlası, 3 1  O; 337; --i 

keblr, 294; 3 1  O; 332 
beriit, 2;  5 ;  6; 7;  8; 9; 1 2 ;  1 3 ;  25 ;  27; 29; 30; 3 1 ;  32 ;  33 ;  34; 

35; 36;  37; 38 ;  39; 40; 4 ı ;  42; 43 ; 44; 45 ;  46; 47; 48; 50; 
5 ı ;  52; 53 ;  54; 55; 56; 57;  58 ;  59; 60; 6 ı ;  62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 7 1 ;  72; 73 ;  74; 75 ;  76; 77; 78; 79; 80; 
8 1 ;  82; 83 ;  84; 86; 1 00; 1 02; 1 04; 1 06; 1 07; 1 08 ;  1 09; 
1 1 0; 1 1 2 ; 1 I S ;  1 20 ;  1 2 1 ;  1 25 ;  1 26; 1 27; 1 34; 1 3 5 ;  1 36; 
1 37; 1 38 ;  1 39; 1 45 ;  1 62;  1 68 ;  1 80; 1 82;  1 85;  1 87; 1 88 ;  
1 92; 1 93 ;  1 95 ;  1 97; ı 98; 1 99 ;  20 1 ;  203 ; 204; 205 ;  206; 
207; 208; 209; 21 1 ;  2 ı 3 ;  2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 8; 2 1 9; 22 1 ;  222; 
223 ; 228; 229; 23 1 ;  233; 236; 237; 258; 266; 268; 270: 
27 ı ;  272; 273 ; 274: 275; 276; 278; 280; 283 ; 284; 286; 
287; 294; 295: 299; 300; 30 ı ;  302; 304; 305: 307: 308; 
309; 3 1 ı ;  3 1 2;  3 ı 4;  3 1 6; 3 1 9: 32 ı ;  322; 323: 324: 325:  
332: 333 ;  338 ;  34 1  

Beşiktaş, 43 : 3 1 2;  340; 34 1  
Beşiktaş yol ı ,  1 57.Bkz. yol 
BEŞIR Ağa (Babüssaade ağası), 292; 293 
BEŞİR Ağa (Darussaade ağası ), 20 1 ;  238; 239; 25 1 ;  268; 

269; 27 ı :  289; 325 
BEŞIR Ağa (Hazlnedar), 292 
Beşkaraağaç, 3 7 
bey', 44; 52;  57 :  59 ;  66; 67; 68: 69; 74: 78; 84; 85; 87: 88; 

89; 90; 92: 94; 96: 99; 1 00; 1 0 1 :  1 03 ;  1 04; 1 05 :  1 06: 1 07; 
1 08: ı 1 0 ; ı ı 1 ;  ı 1 2 ; ı ı 3 ;  ı ı 6 ; ı 1 8 ;  ı 1 9 ; 1 20 ;  1 22;  1 23 ;  
1 27; 1 30 ;  1 3 1 ;  ı 34;  ı 40; 1 4 1 ;  1 42; 1 45 ;  1 46; 1 48 ;  1 5 1 ;  
1 52;  ı 54; ı 58 ;  1 59 ;  1 6 1 ;  1 63 ;  1 65 ;  1 66; 1 67; 1 68 ;  1 69; 
1 70; 1 7 1 ;  1 72;  1 74; 1 75 ;  1 76; 1 78 ;  1 79; 1 80; 1 83 ;  1 84; 
1 86; 1 88; 1 89; ı 92; ı 93 ;  1 96; ı 98 ;  1 99; 200; 208; 223; 
225; 227; 23 ı ;  234: 235 ;  236; 239; 240; 24 ı ;  243 ; 246; 
24 7; 248; 249; 250; 25 1 :  252; 254: 259; 265; 268; 303 ; 
306: 307; 309; 3 1 7; 343; - vekaleti, 57; -i bat, 37;  74; 
1 23 ;  1 27; 1 40: 1 5 1 :  1 58 :  1 63 ;  165 :  1 69: 1 74; ı 83 :  ı 93 ;  
20 ı ;  208; 2 ı 6; 2 ı 7 :  223; 225: 2 3  ı ;  234; 236; 239; 240; 
243; 252; 265; 268; 303; 306; 3 ı 7: --i kat'i, 39; 52; 57:  
60; 68; 69: 84; ı 4 1 ;  1 42; ı 6 ı ;  ı 65 ;  ı 67; 1 70; 1 72;  ı 76; 
ı 78; 1 79; 1 80; 1 84; 1 88: ı 89 ;  1 92 ;  1 95 ;  1 98; ı 99 ;  227; 
244; 296; lağm ve kanaviit -i, 1 86; vekiileten -. 23 1 

BEYHAN Sultan, 340 
Beylerbeği, 1 1 
Bezzaz-ı cedid mahal lesi, 28.Bkz. mahalle 
bi ' l-asiile, 1 5 1 ;  1 83 ;  1 93 ; 20 ı ; 224; 259 
bi ' r, 18; 36;  4 1 ;  1 56; ı 62; 1 7 1 ;  1 84; 227; 284; 342.Ayrıca 

bkz. iibiir, kuyu; --i aınlk, 270; --i mii, 89; ı 08; --i 
ma', 36; 4 1  

Bıçakcı Ferhad mahal lesi. 90.Bkz. mahalle 
bina, 1 4; 26; 42; 53; 56; 59; 62; 65; 7 ı ;  96; ı ı 5 ; 1 23 ;  1 44; 

1 45 :  1 48 ;  ı 52;  ı 53 ;  ı 57 ;  ı 62; ı 82; ı 90; 204; 208; 2 ı 2;  
222; 227: 228; 266: 277; 28 ı ;  282; 283; 29 1 :  292; 293; 
303;  304; 3 1  O; 3 1  5; 3 1 8: 32 1 :  322; 324; 325;  327; 328; 
329; 333 ; - zirii' ı , 36;  41 .Bkz. zira; um ur-ı -, 307 

Boğazkesen kal 'ası, 1 94; 254.Bkz. kal'a 
bo rı, 1 28; kurşun -, 9; 56; 67; 249; 282; 3 1  3; 3 1 9  
bostan, 30; 36; 40; 44; 5 1 :  57 ;  94; 99; ı 02; 249 

Boyacıçayı n, 6 ı 
boyahiine, 3 1 0; 3 1 1 

İNDEKS 

bölükbaşı, 3 1 ;  53; 92; 1 8 1 :  206; 23 1 ;  238; 296; 298; 3 1  3 ;  
343 

Budakzade çeşmesi, 289.Bkz. çeşme 
Bulgurlı ,  4 ı ;  63; 64; 2 1  O.Bkz. karye 
Bu rgos karyesi, 1 O; 1 2; 44; 56;  57;  1 66.Bkz. karye 
burma, 1 ;  2; 3; 4; 2 1  .Ayrıca bkz. lüle 
Burusa,  1 99 
Büyükçeşme, 288.Bkz. çeşme 
Büyükçınarlı çeşmesi, 88 
Büyükdere, 1 ı 4 

c 
CABİR-i Ensiirl (Sahabi), 29 
CA' FER (Dergah-ı iil1 kapıcısı), 3 5 ;  37;  48 
CA' FER Paşa (Vezir), 1 2  
cami ' ,  3 ;  8 ;  1 3 ;  1 4; 1 5 ; 1 7 ; 34; 36; 37;  47; 48; 5 1 ;  62; 1 5 1 ;  

1 5 5 ;  1 57: 1 62 ;  1 63 ;  1 65 ;  ı 7 1 :  1 84; 1 90; 20 1 ;  203 ; 204; 
209; 2 1 0 ; 2 1  1 ;  2 1 2: 2 1 3; 2 1 8 ; 222: 232; 233 :  237; 25 1 ;  
255 :  258; 262; 263 ; 266; 269; 270; 274; 288; 289; 290: 
299; 304; 305 ;  307; 308; 3 ı 3: 320; 32 ı ;  322; 324; 325 ;  
326 ;  328 ;  330;  335 ;  342.Ayrıca bkz. mescid; Ahmediyye 
-i, 2 1 O; 232; Akbıyık -i, 1 5 1 ;  Al1 Paşa -i, 290; 29 1 ;  
Atik Viiiide Sultan -i, 1 ı 7 ;  Ayasofya-i keblr -i, ı 55 ;  
1 65 ;  1 7 1 ;  266; 330 ;  Biill Paşa -i ,  I ;  Biiyezld -i, 8 ;  ı 7 ;  
37 ;  1 68 ;  209; 255 ;  322 ;  Beğ -i ,  1 8 1 ;  Cerriih Paşa -i, 
1 66; Çorl ı l ı  All Paşa -i, 1 57; Diivud Paşa -i, 288: 290; 
EbCıbekir Paşa -i, 1 47; Fatih -i, 1 78; 262; 263; 272; 
274; 330; Fatıma Sultan -i, 326; Hekimbaşızade All Paşa 
-i, 290; Hüsam Efendi -i, 87; Hüseyin Ağa -i, 248; 
İbrahim Paşa -i, 3; ı 1 2 ; 1 58; 222; İbrahim Paşa-yı Atik 
-i, 34; Kadiasker Abdurrahman -i, 242; Kadiasker -i, 
5 1 ;  29 1 ;  Kalenderhane -i, 268; 269; Kara Çelebizade -
i, 2 1  2; 2 1 3 ; Koca Mustafa Paşa -i, 289; 290; Lale l i  -i, 
3 1 3 ; 3 ı 8 ; MahmCıd Paşa -i, 1 6: 1 3 1 ;  304; 305 ;  307; 308; 
Mira h ür -i, 3 ;  Molla Gürani -i, 29 ı ;  Murad Paşa -i. 2;  
Nişancı Paşa -i, 45; NCır-ı Osmaniyye -i, 28 ı ;  299; 
320: 32 ı :  Sokul lu Mehmed Paşa -i, 335 :  Sultan Ahmed 
-i, 4 7; 48; 97; ı 5 ı ;  20 1 :  Süleyınan iyye -i. 8; 27: 34: 
36; 64; 67; 75; 95 ;  ı 23 ;  ı 53 ;  ı 84; ı 89; ı 90: 204; 2 1 8 ;  
237; 309 ;  Şebsafil Hatun -i,  328; Şehzade -i, 2 ı ı ;  258;  
269;  Şeyh Ahmed Efendi -i,  290:  Şeyh Ferhad -i, 5 1 ;  
Viiiide Sultan -i, 1 3 ;  1 5 ; 1 05 ;  2 1 0; Yeni-, 1 4; 57;  58; 
1 50; 324: 343 ; Yeni Viii ide Sultan -i, 99; Zeyrek -i, 
20; 23 

Cam i '-i keblr mahallesi, 1 07; 1 58 .Bkz. mahalle 
Can baziyye mahallesi, 292.Bkz. mahal le 
Canbaziyye mescidi, 2 .Bkz. mescid 
cari su, 4;  ı 5; 20; 23; 24; 27; 28; 29; 3 ı ;  32; 3 3 ;  34; 36; 38 ;  

40 ;  45 ; 46; 47; 48; 50;  5 3 ;  54; 58 ;  60 ;  6 1 ;  62 ;  63 ; 64 ;  70; 
7 1 ;  73; 74; 76; 77; 8 1 ;  82; 83; 88; 89; 9 1 ;  92; 93; 1 02; 
1 03 ;  ı 1 5 ; ı 1 9; 1 25 ;  1 26; 1 4 ı ;  ı 44; 1 59 ;  ı 73 ;  1 82;  1 85 ;  
ı 86; ı 97; 209; 220; 222; 232;  235 ;  237; 245 ; 2 5 5 ;  2 6  ı ;  
265; 3 1 7;  332 .Bkz. su. Ayrıca bkz. mii 

Cebeci, 1 8 ;  25; 32; 46; 63; 66; 84; 1 1 8 : 1 3 1 ;  1 40; 1 52;  ı 68; 
1 7 1 ;  1 72;  1 74; 204; 208; 2 1 4; 2 1 6; 2 1 7 ; 220; 22 1 ;  24 1 ;  
25 ı ;  309; 342.Bkz. karye.Bkz. köy 

Cebecibaşı karyesi, 248.Bkz. karye 
Cebehiine-i amire, 296 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

cedld su, 29 1 .  Bkz. su 
cen1im, 2 ı 
Cerriih Mehmed Paşa evkiifı, ı 66.Bkz. evkaf 
Cerrah Paşa, 227 
Cerriih Paşa ciimi ' i ,  ı 66 
Cevizıitarıa, ı 94 
Cezerl Kasım Paşa mahallesi, 8;  ı 3 ;  67; 79; ı ı 6; 24 1 .Bkz. 

mahalle 
Cığalziide sariiyı .Bkz. saray 
Cihanglr, 235 
Cimri deresi, ı 6 ;  3 5 ;  69;  78; 79; 1 43 ;  235 .Bkz. dere 
cisr, 92; l l  ı ;  Kasım Ağa -i, 259 

ç 
Çakal dağı, 2 ı O; 232 
Çakal deresi, ı 85 (:akaloğlı deresi, ı 9.Bkz. dere 
Çakır Ağa mahallesi, ı 89; ı 9 ı ;  1 96; 220; 22 ı ;  222.Bkz. 

mahal le 
Çapa Di lsüz vakfı, ı ı .Bkz. vakf 
Çardaklı hammiim, 290.Bkz. hamınam 
Çardaki ı tarlası, ı 8 
çiirşCı, 2; 289; 29 1 ;  Aksaray -sı, 2; Diivud Paşa -sı, 2;  

Mi 'miir -sı ,  289; Odabaşı -sı, 29 1 ;  Uzun -, 3 1 9  
Çiişnigir Mustafa Ağa kemeri, 1 0 1 ;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07; 1 48 ;  

223 ; 334 ;  335 .Bkz. kemer 
Çavuş, 1 72;  1 74; 1 78; 224.Bkz. karye 
Çavuş Kasım mahal lesi, 24 1 ;  25 1 .Bkz. mahalle 
Çavuş mahallesi, 6 
Çavuşbaşı mahallesi, 1 9.Bkz. mahalle 
Çavuşziide Efendi çeşmesi, 289.Bkz. çeşme 
çayır, 1 73 ;  1 96; 2 1  O; Ağa-ı, 4;  Boyacı-ı, 6 1 ;  Fazi ı Paşa 

ı, 283; İdiryaki -ı, 82; Kadi-ı, 8; 67; 70; 1 84; Saçlısofı 
-ı 2 1 0· 232· Sır ıkl ı-ı, 7; ı 5 ; 24; 3 1 ;  47; 66; 7 1 ;  86; 9 1 ;  
ı ı :2; 1 33 ; ı 64 ; ı 68; 1 84; 239; 242; 264; Şehld All -ı, 
245 

Çaylıdere, 279 
Çelebi Efendi suyı, 67.Bkz. su 
Çelebioğlı mahallesi, 34; 1 05 ; 1 50; 1 59; 223; 306.Bkz. 

mahalle 
Çengar karyesi, 2 1  O; 232.Bkz. karye 
Çerakcı mahallesi, 3; 22.Bkz. mahalle 
çeşme, 1 ;  2; 3; 4;  5; 6; 7;  1 0; l l ; 1 2; ı 3 ;  1 4 ;  1 6; 1 7; 1 8 ; 1 9; 

20; 2 ı ; 22; 23 ;  25 ; 26; 27; 29; 3 1 ;  32 ;  40; 4 1 ; 42; 45;  46; 
47; 50; 5 ı ;  52; 53; 56; 57; 58 ; 6 ı ; 62; 64; 65; 7 1 ;  72; 74; 
76; 77; 80; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 93; 95 ;  96; 99; 
1 00; ı o ı ;  1 03 ;  1 08; 1 09; 1 1 0; ı ı 4; 1 1 5 ;  ı ı 6; 1 1 7; 1 1 9 ;  
1 20; 1 22 ;  1 23 ;  1 26; 1 29: 1 30; 1 3 1 ;  1 34; 1 43 ;  1 45 ;  1 46; 
1 48 ;  1 49; 1 50; 1 52;  1 53 ;  1 55 ;  1 56; 1 57; 1 60; 1 6 1 ;  1 62; 
1 63 ;  1 69; 1 72;  1 76; 1 78 ;  1 8 1 ;  1 85 ;  1 87; 1 90; 1 9 1 ;  1 92 ;  
ı 93 ;  1 97; 208; 209; 2 1 0; 2 1  ı ;  2 1 2; 2 1 3 ;  2 ı 4; 22 ı ;  222; 
223 ; 226; 227; 228; 23 1 ;  232; 233;  234; 244; 245; 246; 
248; 249; 255 ;  256; 270; 276; 277; 278; 283; 284; 287; 
288; 289; 290; 29 ı ;  292; 293 ; 294; 297; 300; 30 ı ;  302; 
303; 309; 3 1 0;  3 ı ı ;  3 ı 4; 3 ı 5 ; 3 ı 6; 3 1 8; 3 ı 9; 322; 323 ;  
324;  325 ;  326; 3 27; 328;  329; 330; 33  ı ;  332;  333 ;  334;  
335 ;  339; - ayağı, ı ;  2 ;  20; 23 ;  - bina eylemek, 1 9; -
binası, 2; 3 ;  4; 7; 2 ı ;  22; 23 ;  27; 30; 4 ı ;  5 1 ;  76; 77; 87; 
1 09; 1 34; 1 57;  1 60; 1 69 ;  ı 78 ;  1 8 1 ;  209; 2 1 0; 2 1 2; 248; 
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- ihdiis, 23; - ihyiisı, 208; - inşası, 329; - vakf etme, 
2 1 2; - yaptırma, 1 9; Abdullah Nilili Paşa -si, 277; Acı 
-, 1 56 ;  Ahmediyye -'-İ, 2 ı O; 232;  Akar -, 294; All Ağa 
-si, 293 ; Aşub Kadın -i, 204; 205; 209; 2 1 4; 2 1 5 ; 
Azıniziide Efendi -si, 289; Bayram Paşa -si, 249; 
Budakzade -si, 289; Büyük -, 288; Büyükçınarlı -si, 
88; Çavuşziide Efendi -si, 289; Çınarl ı  -, 72; 76; 80; 
83 ;  86; 88; 93; 1 1 6; 1 1 7 ; 246; 247: 255 ;  256; 309; Çorl ı l ı  
All  Paşa -si, 1 44; 1 45 ;  ı 46 ;  1 47; 289; 29 1 ;  Çuha(?) -si, 
45;  Çukur -, 6 1 ;  1 29; 1 72;  3 1 9 ;  Dede -si, 1 92 ;  
Dedeoğlı -si, 27; 1 9 ı ;  Detlerdiir Ahmed Paşa -si, 289; 
Defterdar Hasan Efendi -i, 1 03 ;  Deli biriider -si, 27; 
den eve su vermek, 20; Ebubekir Ağa -i, 1 90; 222; el
Hiicc Mustafa Ağa -si, 245; 289; Feniiyi Dede -si, 29 ı ;  
Gürci Mehmed Paşa -i, 2 1 2 ;  2 ı 3 ;  Hacı Hüseyin -si,  
290; hadis -, 20; 2 1 ;  23 :  Hiifız Ahmed Paşa -si, 1 76 ;  
Halil Efendi -si, 290; Halil Hamld Paşa -si, 326; 
Hanzade -si, 288; 29 ı ;  Hekimbaşı Nuh Efendi -si, 290; 
Horhor -si, 39; Horhoroğlı -si, 22; Hüsiim Efendi -si, 
29 ı ;  Hüseyin Paşa -si, 56; ihdiis o l ınan -, 23; Kalender 
·-si ,  29 ı ;  Kapuağası -si, 289; Kara Mehmed Paşa -si, 
290; 29 1 ;  Karagöz Mehmed Paşa -sı, 289; Kassiibziide 
el-1-Iiicc Mustafa Efendi -si, 293; Kazıkcıoğlı -si, 29 1 ;  
Kırk -, 1 2; 1 97;  Koca Yezir -si, 29 1 ;  Köpri l i  -i, 267; 
Küçük Çınarl ı  -si, 1 1 7 ;  Lalel i  -si, 278: 280; 3 1 3 ;  3 ı 8; 
Langa -si, 3 1 3 ; -l i odalar, 1 1 5 ;  lü lesi burnıa -, 1 ;  2 ;  3; 
4: 2 1 ;  22; Mahmud Ağa -si, 58; Mehemmed Efendi -si, 
289; 290; Melımed Çelebi -si, 29 1 ;  Melımed Halife -i, 
227; Mehmed Paşa -si, 22; 247: Mi'miir -si, 80; -nin 
suyınun kat' olunması, 45 ;  Orta -, 1 3 ; 1 20; Osman 
Ketbuda -i, 222; Riibi 'a  HiitCın -si, 32; Recai Melımed 
Emin Efendi -si, 322: RCızniimeci İbrahim Efendi -si, 
289; Siililıa Sultan -si, 288; Seyyid Yahya Efendi -si, 
290; S i lahdar Yahya Efendi -si (Hasköy), 33 1 ;  Si lahdar 
Yahya Efendi -si (Kabataş), 329; 333 ;  Slmkeş -si, 1 ;  
Sokul lu Mehmed Paşa -leri, 335 ;  336;  Sultan Ahmed 
si, 208; Sultan Mehmed Han -si, 4; Sultan -si, 246; 
Sultan Süleyman Han -leri, 20; 288; Ş�bsafii Hatun -
si, 328; Şeyh Cennet Efendi -si, 32;  Uskübl i  -si, 20; 
2 1 ;  yabana cari -, 2 1 ;  23 .Bkz. çeşme; Yenicami -leri, 
324 

Çicos çiftliği, 245.Bkz. çift l ik 
Ç i ftalanı yol ı ,  1 48 ;  1 49 .Bkz. yol  
Çifte kemer, l l  O.Bkz. kemer 
Ç ifte terazCı, 309 
Çiftehammam, 1 26.Bkz. hammam 
Çiftehavz, 28; 33 ;  34; 38 ; 40; 42; 45; 49; 62; 73 ; 75 ;  77; 79; 

80; 90; 9 1 ;  94; 95 ;  99; 1 02; 1 08 ;  1 2 1 ;  1 40; 234; 253 .Bkz. 
semt.Bkz. havz 

Çi ftehavz su yı, 73 ;  80; 1 02; 1 40; 1 59.Bkz. su 
çiftl ik, 68; 92; l l l ; 1 27; 1 28 ;  1 57; 1 63 ;  1 94; 245 ; 254; 255 ;  

280;  28 1 ;  283 ;  Bayranı Paşa -i,  283 ;  Çicos-i, 245;  
Ferlıad Paşa -i,  28 1 ;  Gürci -i,  68; 69;  Kadibay l ı  -i, 
ı 5 3 ;  Kara Hasanzade -i, 1 94; Kasım Ağa -i, 92; 1 ı ı ;  
259;  Levend -i, ı 5 7  

Çıkrıkçı mahal lesi, 5 .Bkz. mahalle 
Çilingirbaşı mahal lesi, ! .Bkz. mahalle 
Çınarl ıçeşme, 72; 76; 80; 83; 86; 88; 93; ı ı 6; ı ı 7 ; 246; 247; 

255 ;  256;  309.Bkz. çeşme 
Çini l i  hammiim, 92.Bkz. hammam 
Çırağan yalısı , 340.Bkz. yal ı 
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ÇiViZADE Şeyh Mehmed ( Rumeli kadıaskeri), 9 
Çoban çavuş mahallesi, 82.Bkz. mahalle 
Çorbacı kemeri, 94; 99.Bkz. kemer 
Çari ı l ı  All Paşa cami '  i .  1 57 
Çari ı l ı  All Paşa çeşmesi, 1 44; 1 45;  1 46; 1 4  7; 289: 29 l .Bkz. 

çe ş me 
Çari ı l ı  All Paşa tekyesi, 1 62 
Çari ı l ı  All Paşa tekyesi .Bkz. tekye 
Çuha(?) çeşmesi, 45 .Bkz. çeşme 
çü kadar ağal ığı, 30 I 
Çukur meslek, 209.Bkz. meslek 
Çukurbostan, 2 
Çukurçeşme, 6 1 ;  1 29; 1 72; 3 1  9. Bkz. çeşme 
çuvaldüz, 6; 8; 1 7; 1 8; 27; 48; 53 ;  59; 6 1 ;  64; 67; 72; 73 ;  75;  

77; 8 1 ;  82; 83 ;  85 ;  86; 87; 88;  89; 90; 92; 93 ; 95; 96; 98; 
1 00; 1 02; 1 03 ;  1 06 ;  1 09 ;  1 1 3 :  ı 1 7; 1 1 8; 1 23 ;  1 26; 1 28 ;  
1 29; 1 34; 1 44; 1 46 ;  1 47; 1 50; 1 53 ;  1 67; 1 70; 1 7 1 ;  1 73 ;  
1 76; 1 77;  1 78 ;  1 84: 1 86; 1 88; 1 89; 1 90; 1 94; 1 95 :  2 1 3 :  
226; 233;  234 ;  238;  24 ı ;  245 ;  247; 25 ı :  253 ;  260; 265 ; 
277; 279; 282: 290; 292: 293 ; 3 1 5 ; 326 

D 
dağ: Çakal -ı, 232 
dahi, 6; 1 5; 1 82; 1 94; 1 95;  204; 206; 208; 21 O; 222; 226; 

228; 229; 23 1 ;  233 ;  236; 237; 266; 270; 27 1 ;  273 ; 275: 
276; 278; 280; 283 : 284; 287; 299; 304: 3 ı 7; 322: 323; 
325:  - ü ta·arruz. 6: 1 94: 1 95:  204: 206; 208; 2 1 0: 222; 
226: 228; 229: 23 ı ;  233; 236; 23 7; 266; 270: 27 ı ;  275: 
276: 278: 280; 283 : 284: 287: 299: 304; 3 ı 7: 322; 323; 
325 

Darbhane: --i amire, 28; I 05;  3 I 8; 325 
Diiru 's-sa'ade, 3 5 ;  37;  4 1 ;  42;  48; 1 59; 2 1  I ;  25 1 ;  268;  269; 

27 1 ;  289; 292; 325 ;  327; 328; 329; 33 1 ;  333 ; - ağaları, 
37.Bkz. ağa 

darü ' l -hadls: İbrahim Paşa -i, 204: Köpri l i  -i. 256; 263 ; 
267; Mustafa Efendi -i, 5 1 :  52; Süleymaniyye -i, 1 53 

darü'ş-şifii: Fatih -sı, 274 
DA VUD Ağa (Babüssaade ağası ) ,  56 
Davud Ağa mahallesi, 223.Bkz. mahalle 
Davüd Ağa vakfı, 1 1 .Bkz. vakf 
DAVÜD Çavuş (Su nazırı), ı 9; 23 
Davüd Paşa, 79; 244; 283; - bağçesi, 87; ı 09; ı 5 ı ;  -

ciimi ' i ,  288; 290.Bkz. cam i · ; - çarşüsı. 2 .Bkz. çarşu ; 
hammamı, 3 .Bkz. hammam: - iskelesi, 2; 234: 277.Bkz. 
iskele; - türbesi ,  5 .Bkz. türbe 

Dliye Hatun mahallesi, 46; 84; I 1 3 ;  ı 64: 26 1 :  3 ı 6: 337: 
338;  339.Bkz. mahalle 

Dede çeşmesi, 1 92.Bkz. çeşıne 
Dedeoğlı çeşmesi, 27;  1 9 l .Bkz. çeşme 
defter, 1 ;  6; 1 5; 20; 23 ;  39; 1 25 ;  205; 242; 25 1 ;  252:  285:  

292:  293 : 30 1 :  306:  308; 3 I 9: 334: 335;  336:  339;  Eyyüb 
-i. 1 48: --i ab. 260; i lm ü haber -i, 30 1 :  suyo lı -i. 
1 48; tuğralı atik -. 205 

defterdar: şıkk-ı evvel -ı, 97; 1 68; 1 95: 207: 2 1 1 :  2 1 3 ;  2 1 4; 
228: 258; 259 

Defterdar Ahmed Çelebi mescidi ,  1 .Bkz. ınescid 
Defterdar Ahmed Paşa çeşınesi, 289.Bkz. çeşme 
Defterdar burnı, 228 
Defterdar Hasan Efendi çeşmesi, 1 03 .Bkz. çeşme 
Defterdar Mustafa Beğ mescidi, 1 .Bkz. mescid 

Değirmen deresi, 58 .Bkz. dere 
dekakln, 296; 3 ı O 
Deli b irader çeşmesi, 27.Bkz. çeşme 
Del ikl ikaya, 55 ;  84; 1 75 

İNDEKS 

Demürkapu, 39; 87; 1 09; 1 1 3 ;  1 20; 1 2 1 ;  1 64: 26 1 ;  3 1 6; 
337; 338: 339.Bkz. mahal le 

Deniz Abdal  mahal lesi, 1 85 .Bkz. mahalle 
Den izdepesi, 1 55 
derbenci karyeleri, 27 
Derben d karyesi, 1 2 .Bkz. karye 
dere, 5; 1 2; 1 6; 1 7; 1 9; 25 ;  28;  30: 32; 34; 3 5 ;  36;  40; 42; 46; 

50; 5 ı :  52; 53; 54; 55 :  58; 60; 6 ı :  63: 66; 69; 75: 77; 78; 
79; 8 ı ;  82; 84; 85; 88; 89; 90; 9 ı ;  93;  94; 95 ;  96; ı 00; 
1 06; 1 08 ;  1 43 ;  1 46; 1 48 ;  1 49; 1 57;  1 59; 1 60; 1 69; 1 70; 
ı 73;  ı 74; ı 75: ı 76; ı 78; ı 83 ;  ı 85 ;  ı 87; ı 92; ı 96; 206; 
207; 234; 235 ;  237; 240; 243 ; 253 ;  259; 260; 264; 3 ı 8; 
Ayvad -si, 94; 243 ; 3 1 8; Ayvalı-, 1 66; 3 1 2;  Bakrac -
si, 60; 1 87; 1 92; 260; 297; Bakras -si, 1 48; 1 49; Belgrad 
-si, 253:  C imri -si, 3 5 ;  69; 78; 79; 1 43 ; 235 ;  Çakal 
si. 1 85; Çakaloğlı -si, 1 9; Değirmen -si, 58 :  Don uz 
si. 8 1 ;  1 06; Emirler -si, 264; Evaspa -si, 75;  Fethiyye 
-si, 1 00; 235 ;  237; fındıkl ı-, 223; Hamr -si, 82; 
Kalyon -si, 66; 75; 77; Karye -si, 6 1 ;  Kavak -si, 89; 
9 1 ;  1 08; Kavak! ı -si, 223; Kemer-, 1 3 1 ;  1 32; 1 3 5 ;  1 36; 
1 37;  1 3 8; 1 39; 200; 259; Kirasl ı-, 49; 1 80; 3 1 2;  
Kireçfurunı -si, 46; Kızı lcık -si,  1 73 ;  1 96; K ızılcıkl ı-, 
3 1 2; Koyun -si, 9 1 ;  1 46; Kubürpınarı -si, 42; Kulağlı 
bostanı -si, 30; Kumluk -si, 240; Müclerris köy -si, 
88; Nasüh Paşa -si, 96; Paşa-si. 95; 96; P iyale Paşa 
s i ,  ı 57: Selhane -si, 42; Söğüclli-, 224; Şahin -si, 55 ;  
84 ;  1 70; 1 75;  Topuz-, 206; 328 ;  Validehavzı -si, 54; 
Yaln ızservi Kalayet -si, 63;  Yassıtaş -si, 85; 1 83 

Dergiilı-ı all, 1 O; 32;  37;  48; 50; 72; 74; 1 95 ;  307; 308; 3 1  O; 
- yeniçeri leri, 207 

Dergalı-ı mu'al la, 25; 1 20; 1 73 ;  1 90: 1 9 1 :  1 93 ;  220; 230 
Derin masi ak, 1 30; 21 6; 21 7 .Bkz. masi ak 
Der-sa' adet, 23 
dershan e, I 62; 273 
DERVIŞ Ağa (Bostancıbaşı), 205; 206 
Derviş All mahallesi. 63.Bkz. mahalle 
DERVİŞ Mustafa (Has! ar naibi), 26 1 ;  262; 264 
Destereci lerbaşı, 209; 2 1  O 
Devecioğl ı bostanı, 94; 99; 1 02 
cleyn, 239.Ayrıca bkz. düyCın 
Diki litaş, 256; 299 
Dinıitraki tarlası, 9: 40: 82 
dirsek, 1 1 5 
Divan e Ali mahallesi, 3 1 5 .  Bkz. mahalle 
Divan-ı hümayün, 70; 84; 93; ı 82; 285; 294; 308; 309: 325 :  

328; - kalemi, 26 1 ;  285;  286 
Divanyol ı ,  2 I 9; 323 .Bkz. yol 
Dizdiiriyye mahal lesi, 1 1 0 : 1 1 1 .Bkz. mahalle 
Dizdarzade mescidi .  23. Bkz. m esc id 
Doğancılar meyclan ı ,  62: 65 
donanma-yı hümayün. 2 I 
Donuz deresi, 8 1 ;  1 06 .Bkz. dere 
Dörtyol ağzı, 1 97 
Du ka bostan ı, 40; 5 ı 
DURMUŞ (Miri h ıntacıbaşı), 84 
dükkan: kassab -ı, 3 ı 3 
düstCıru' l-amel, 1 40; 278; 292; 293 ; 3 1 4; 325 ;  343 



İ STANBUL SU KÜLLiYATI 

düyun: --ı misl iyye, 239 

E 
EBEZADE Abdullah Efendi (Şeyhül islam), 252 
ebna-i sebll, 57 
EBÜ Sa'ld el-Hudrl (Sahabi), I 52 
EBUBEKiR (Çavuşbaşı), 1 90 ;  I 9 1 ;  220; 22 1 ;  222 
EBÜBEKİR (Haslar naibi), 265 
EBÜBEKİR (Reisülküttab), 98;  1 43 ;  285 
EBÜBEKİR (Sadrazam), 28 1 
Ebubekir Ağa çeşmesi, 1 90; 222 
Ebubekir Ağa mektebi, 222 
Ebubekir Ağa sebl l i ,  222 
EBÜBEKİR Mehmed (Haslar naibi), 44 
EBÜBEKİR Paşa (Şıkk-ı evvel defterdarı), I 68 
Ebubekir Paşa cami ' i, 1 47.Bkz. cami' 
ebvab, 1 4; 3 1 ;  32; 45; 84; 96; 1 02; 1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07; 1 29; 

1 42; 1 52;  2 1 2; 24 1 ;  242; 25 1 ;  3 1 3 .Ayrıca bkz. İstanbul 
hısnı ebvabı, kapu 

ecr: --i mis!, I 24 
Edirne, 97; I I 3 
Edirnekapusı, 86; I I 2; I 27;  1 29;  2 I 2; 245 ; 249.Bkz. kap u, 

mahalle 
Efşiincı mahallesi, 3 .Bkz. mahalle 
Eğrikapu, 2 1 ;  24 I ;  242; 25 I .Bkz. kapu 
eh l :  --i hibre, 1 24; 249; -i vuküf, 7;  1 5 ; 20; 2 1 ;  89; 93 ; 

98; 99; 1 02; 1 53 ;  1 6 1 ;  1 67;  1 94; 2 1 0; 256; 28 1 ;  296; 297; 
3 1 2; 3 14; 3 1 5  

ekabir, 1 9 ; 1 80; 1 88 ;  207; 2 1 9 ;  228; 303;  32 1 
Elviinziide mahallesi, 30;  44; 57;  67; 79; 80; I 42.Bkz. 

mahal le 
EMINZADE Ahmed (Tersane-i amire emini), 2 I O; 232 
Emirler deresi, 264.Bkz. dere 
Emirler tekyesi, 288.Bkz. tekye 
emlak, 228; 338 ;  --i hümayun, 296; 298; 307; 308; 309; 

3 1 4 
emr, 2; 6; 1 6; 1 9; 20; 2 1 ;  22;  23 ;  3 1 ;  6 1 ;  84; 1 1 3 ;  1 28 ;  1 32;  

1 33 ;  1 35 ;  1 36; 1 37; 1 38 ;  1 39;  1 88 ;  2 1 2; 227; 288; 292; 
294; 295; 298; 320; 326; 334; 336; 339; 34 1 

emval, 338 
Enderun, 208; 2 1 4; 294; 3 0 1  
erbab --ı miyah, 277; 3 0 3 ;  306; 3 1 2 ;  3 ı 5 ;  3 ı 7 ;  324; 332;  

338 ; 339; 342 
Ermeni han ı , I 2 I 
Eslrci Kemal mahal lesi, 90.Bkz. mahalle 
Eski Çaml ıca, I I 7; 2 I O; 232 
Eskiodalar, 60; 1 99; 2 1 5 ; 2 1 7  
Eskitarla, 76; 83 
Etmekcioğlı suyol ı ,  1 59 .Bkz. suyolı 
Etyemez zaviyesi, 3 .Bkz. zaviye 
ev, I ;  2; 3; 4;  5; 6; 7;  8; 9; 1 0; 1 I ;  1 2 ; 1 3 ;  1 5 ;  1 6; 1 7 ; 1 8 ; 1 9; 

20; 2 1 ; 22; 23 ;  24; 25 ;  26; 27; 3 1 ;  32 ;  34; 36; 37; 38 ;  39;  
40; 4 1 ; 46; 47; 48; 49; 50; 5 1 ;  52; 53 ;  54; 56; 58;  59;  60; 
6 1 ;  62; 63 ; 66; 67; 68; 70; 7 1 ;  72; 73 ; 74; 75 ;  76; 77; 7� 
79; 80;  8 1 ;  82; 83;  84; 85 ;  86; 87; 88; 89; 9 1 ;  92; ı 02; 
1 1 3 ;  1 1 7; 1 1 8 ;  1 1 9 ;  1 2 1 ;  1 22;  1 23 ;  1 28 ;  1 29; 1 3 3 ;  1 35 ;  
1 38; 1 4 1 ;  1 5 1 ;  1 54; 1 74; 1 94; 1 95 ;  1 96 ;  1 98 ;  2 1 4; 2 1 5 ; 
22 1 ;  224; 230; 242; 243 ; 244; 245 ; 246; 25 1 ;  252; 257; 
270; 278; 284; 286; 294; 300; 304; 305;  308; 3 1 4; 320; 
337; - içine su almak, 20; mülk -, 8 ;  I 8 

3 5 1  

Evaspa deresi, 75 .Bkz. dere 
Evaspa karyesi, 75;  1 00; 235 ;  237 .Bkz. karye 
evkiif, l l ; 47; 62; 1 52;  1 56; 1 60; 1 66; 2 1 8; 330; 332;  334; 

335 .Ayrıca bkz. vakf; - müfettişi, 37 ;  4 1 ;  42; 43 ; 
Abdurrahman Paşa -ı, 67; Ahmed Ağa -ı, 1 23 ;  Bayezld 
-ı, 1 O; 1 94; 256; Cerrah Mehmed Paşa -ı, 1 66 ;  Fatih 
ı, 9; 8 1 ;  274; Haremeyn -ı, 205 ; --ı hümayun, 295; 
296; 298; 3 1 0; 3 1 3 ;  3 1 4; 3 1 8 ;  3 ı 9; 325 ;  --ı hümayun 
mütevel llsi, 28 1 ;  --ı selatin serbölükleri, 256; 265 ; -ı 
selatin-i sal ife, 3 1 4;  Köpri l i  Mehmed Paşa -ı, 257; 263 ; 
267; Küçük -, 298; Mercan Ağa -ı, 1 59; Mustafa Ağa 
-ı, ı 78; müfettiş- i -, 35 ;  48; 85 ;  94; 1 22 ;  ı 4 1 ;  I 8 ı ;  
2 l 8; 249; 250; Sadr-ı a'zam nezaretinde olan -, 334; 
Su ltan Mahmud Han -ı, 329; 332;  337; Sultan Mehmed 
-ı, 26 1 ;  Sultan Süleyman Han -ı, 28; 75; ı 27; ı 56; 
203 ; 277; Süleymaniyye -ı, 1 52 ;  Şehld All Paşa -ı, 

226; Şehld Mehmed Paşa -ı, 334; Şehzade Sultan 
Mehmed Han -ı, ı 3 ;  Şeyh Mahmud Efendi -ı, 63 

evliid-ı vakıf, 7 ı ;  1 00; 335  
evladiyyet, ı 09 ;  334 
Evliyil mahallesi, 288.Bkz. mahal le 
eytam, 30 
EYYÜB (Mühürdiir), ı 76 
Eyy O b  kazası, 6; 7;  ı O; 14; ı 6; 2 ı ;  26; 28; 43 ; 58;  67; 76; 

77; 84; 90; 9 1 ;  1 06; 1 07;  1 09; 1 23 ;  1 48;  1 54; 1 58; 1 9 1 ;  
2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 8 ; 222; 223; 225; 23 1 ;  24 1 ;  25 1 ;  263 ; 268; 
275 ; 278; 280; 304; 307; 308; 309; 3 ı 6; 3 ı 7 ;  33 1 ;  334; 
336; 339; 340.Bkz. kaza 

Eyyfıb-i Ensarl kapusı, 96; 1 52 .Bkz. kapu 
EyyOb-i Ensari mahkemesi, 285 .Bkz. mahkeme 

F 
FAHRUDDIN (Haslar naibi), 332 
Fat ih : - cami ' i, 1 78; 263 ; 269 ;  272 ;  274 ;  330.Bkz. cami ' ;  

- darü'ş-şifiisı ,  274; - evkafı, 9; 8 l . Bkz. evkaf; -
medresesi, 274; - tabhanesi ,  274 

FATIMA Ha tü n (Mutasarrıf), 99 
FATIMA Kadın, 328 
FATIMA Sultan, 1 48 ;  ı 67; 204; 208; 2 1 4; 289; 326 
Faz lı Paşa bağçesi, ı 09.Bkz. bağ çe 
Fazi ı Paşa çayırı ,  283 
Fenari mahallesi, 4.Bkz. mahalle 
Fenayi Dede çeşmesi, 29 l .Bkz. çeşme 
Feniiyi Dede mahallesi, 29 1 .Bkz. mahalle 
feriiğ, 1 55 ;  1 83 ;  1 9 1 ;  2 1 8; 298; 3 0 1 ;  339 
Ferhad Paşa çiftliği, 2 8 1 .Bkz. çiftlik 
ferman, 9 ;  1 0 ; 1 4 ;  1 7; 1 8; 20; 24; 45; 75; 79; 8 1 ;  143 ;  1 66 ;  

1 68; 1 77; 1 8 1 ;  1 86; ı 96 ;  206;  209;  2 ı 2; 23 1 ;  238; 255 ;  
260 ;  26 ı ;  262 ;  276;  278 ;  29 ı ;  292 ;  293; 294; 296; 298; 
299; 3 ı O; 3 1 1 ;  3 1 3 ;  3 ı 4; 3 ı 8 ; 3 1 9; 326; 329; 330; 33 ı ;  
332; 334; 336; 337 ; 340; 34 1 ; 342 

ferş, 303; 3 ı 5 
Fethiyye deresi, ı 00; 235 ;  237.Bkz. dere 
Fevalık, 282 
FEYZULLAH (Haslar naibi), 3 ı 7 
FEYZULLAH bin Abdul lah (Suyolcu), 225 
Feyzul lah Efendi suyı, 1 64; ı 77 .Bkz. su 
Fındıkl ı  kasabası, ı 77 
Fındıkl ıdere, 223 .Bkz. dere 
FirOz Ağa mahallesi, I OO.Bkz. mahalle 



352 

Flruz Ağa mescidi, 1 78. Bkz. mescid 
FlrQz Ağa türbesi, 1 78.Bkz. türbe 
fundalı k, 1 78 
furun, 46; 5 1 
fıiruht, 6; 8; 1 47 ;  296 

G 
Galata, 20; 2 1 ;  49; 54; 6 1 ;  62; 1 47; 1 76; 1 8 1 ;  1 94; 235;  254; 

3 1  1 ;  3 1 2 ;  340 
Galata yol ı su yı, 54 
Galatasanlyı, 1 76; 1 77; - suyı, 1 77; 1 88 .Bkz. su 
galle, 1 66 
Garakl Hüseyin vakfı, 37 .Bkz. vakf 
Gazanfer Ağa su yı, 1 48.Bkz. su 
Gazanfer Ağa vakfı, 1 1 ;  295 .Bkz. vakf 
Gedik Ahmed Paşa harnınarn ı ,  3 1  5 .Bkz. harnınarn 
Gedik Paşa, 90; 92 
Gene Mehmed Paşa sarayı, 260; 285; 286.Bkz. saray 
Gencer mahallesi, 62.Bkz. mahalle 
Genel Hatfın mahal lesi, 69.Bkz. mahalle 
Geylaklı All Paşa vakfı, 37 . Bkz. vakf 
guruş, 36; 37 ;  39; 50; 52;  57; 59; 60; 6 1 ;  66; 67; 68; 69; 74; 

78; 79; 80; 84; 86; 88; 90; 93; 94; 96; ı 00; ı o ı ;  ı 03 ; ı 04; 
1 05 ;  1 06;  1 07 ;  1 09; 1 1 0 ;  ı ı 1 ;  ı 1 3 ; ı 1 6 ; ı 1 8 ; ı 1 9; 1 20;  
1 22 ;  1 23 ;  1 24; 1 27 ;  1 30; 1 3 1 ;  1 34;  1 40;  1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  
1 45 ;  1 46: 1 5 1 ;  1 52 ;  1 59; 1 63 ;  1 65 ;  1 67;  1 69 ;  1 70; 1 7 1 ;  
1 72;  1 74; 1 75 ;  1 76 ;  1 78 ;  1 79 ;  1 80 ;  1 83 ;  1 84;  1 86; 1 88 ;  
1 89: 1 9 1 ;  1 92 ;  1 93 ;  1 96: 1 98 ;  1 99;  20 1 ;  202; 203 ; 208; 
2 1 5 ;  2 ı 6; 2 1 7 ; 223; 225; 227; 23 1 ;  235; 236; 239; 240; 
24 ı ;  242; 243 ; 244; 246; 24 7; 248; 249; 252; 254; 257; 
262; 263 ; 265; 267; 268; 296; 306; 3 1  7; 327; esedl -, 
36; 37;  57;  60; 66; 67; 68; 69; 74; 78; 79; 80; 84; 86; 94; 
1 03 ;  1 1 3 ;  1 20 ;  1 3 1 ; 247 

Gül cam i ' i  mahallesi, 40. Bkz. mahalle 
Gülfiinı Hatfın mahallesi, I I 7 .Bkz. mahalle 
Güngörmez mahallesi, 47.Bkz. mahalle 
Gürci çiftl iği, 68; 69.Bkz. çiftlik 
Gürci Mehmed Paşa çeşmesi, 2 1 2; 2 1 3  
Güreşei ter tekyesi, 22.Bkz. tekye 
Güzelce kemer, 55 ;  84; I 69; 1 70; 1 75 ;  1 76; 224.Bkz. kemer; 

- suyı, 1 76 
Güzelce Mahmud Paşa suyı, 1 1 8 ; 248.Bkz. su 

H 
haber: --i ittisiif, 65 
Hacc Ahmed mescidi, 2. Bkz. mescid 
Hacc Bayram mahallesi, 2 .Bkz. mahalle 
Hacce Hatun mescidi, 3 .Bkz. mescid 
Hace All mahallesi, 76.Bkz. mahalle 
Hace h anı, 1 26;  I 30; 260; 285 .Bkz. han 
Hace Hayreddin mahallesi, 55 .Bkz. mahalle 
Hace Kasım Gönani mahal lesi, 308.Bkz. mahalle 
Ha ce Kasım mahallesi, 1 2 1 .  Bkz. mahalle 
Ha ce Paşa, 1 8 ; 30; 44; 58; 65; 67; 78; 80; 1 2 1 ;  234; 

303 .Bkz. mahal le.Bkz. semt 
Hace Yunus mahallesi, 9 .Bkz. mahalle 
hacegan-ı divan-ı hümayun, 307 
hace-i mekteb, ı 50 

HACEZA.DE es-Seyyid Osman (Nakibüleşraf), ı ı ı 
Hacı Alımed mahallesi, 227.Bkz. mahalle 
Hacı All tarlası, ı ı 7 

İNDEKS 

Hacı Hamza mahal lesi, 50; 54; 55 ;  6 1 ;  67; 68.Bkz. mahalle 
Hacı Hatfın mahal lesi, I O.Bkz. mahalle 
Hacı Hüseyin çeşmesi. 290.Bkz. çeşme 
Hacı İvaz mahal lesi, 50.Bkz. mahalle 
Hacı Mustafa Ağa çeşmesi, 245;  289.Bkz. çeşme 
Hacı Odabaşı suyı, ı 87.Bkz. su 
Hacı Su mak mahal lesi, 1 .Bkz. mahalle 
Hacı Timur mahallesi, 29 1 .Bkz. mahalle 
HADICE Sultan, 1 4  
hadlka.Bkz. bağçe 
hadlka- i has sa, 1 94 
HAFIZ ( Haslar naibi), 6 1  
Hiifız Ahmed Paşa çeşmesi, 1 76.Bkz. çeşme 
HAFIZ All ( 1-lafız), 336 
HAFIZ Mehmed (Anadolu kazaskeri), 1 2 1  
HAF!Z Mustafa (Evkaf-ı hümayun emini), 325 
1-Iafız Paşa vakfı, I I .Bkz. vakf 
hafr, 4;  6; 7;  8; 9; 1 0 ; 1 2 ; 1 3 ;  1 4 ; 1 5 ; 1 6 ; 1 7 ; 1 8 ; 1 9 ;  24; 25 ;  

27; 28; 29; 30; 32 ; 3 3 ; 34;  36; 37;  38 ; 40; 43; 44; 45: 46; 
47; 48; 49; 5 1 ;  52;  53; 54; 55; 57; 58;  60; 6 ı ;  62; 63;  64; 
66; 67; 68; 7 ı ;  72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 ı ;  82; 
83;  85; 86; 87; 88;  89;  90; 9 1 ;  92; 93 ;  94; 95;  96; 97; 98; 
99; 1 00; 1 02 ;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06 ;  1 07;  1 08; 1 09;  ı 1 0; 
l l l ; 1 1 2 ;  1 1 4;  ı 1 5 ; ı 1 6 ; 1 1 7 ;  ı 1 8 ; ı 1 9; 1 20;  1 2 1 ;  1 23 ;  
1 27 ;  1 28; 1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  1 3 5 ;  1 36; 1 37;  1 38;  1 39; 1 40; 
1 4 1 ;  1 42 ;  1 44; 1 45 ;  1 46; 1 47; 1 48 ;  1 5 1 ;  1 53 ;  1 57 ;  1 59: 
1 60 ;  1 64; 1 66; 1 68;  1 70; 1 7 1 ;  1 72;  1 74; 1 75 ;  1 76;  1 78 ;  
1 80; 1 8 1 ;  1 84; 1 85 ;  1 87;  1 92 ;  1 93 ;  1 94; 1 95 ;  1 97 ;  200; 
204; 209; 2 I O; 2 I 2;  2 I 4;  220; 22 I ;  227; 230; 232; 234; 
235; 237; 238; 239; 240; 24 1 ;  242; 243 ; 244; 245; 247; 
248; 249; 25 ı ;  253 ;  256; 259; 262; 277; 279; 28 1 ;  303; 
3 1 5 ; 327; 33 1 ;  334; 337; 342; abar -ı, 1 29 ;  259; tarla 
içinde -, 9 

hakim: izn-i -, 1 43 ;  re'y-i -, 1 43 
hakk : -ı nıecra, 5 ; 6; 7; 8; 9; 1 0; l l ; 1 2 ; 1 3 ; 1 4; 1 5 ;  1 6; 1 7 ; 

ı 8; 1 9; 24; 25 ;  26;  27; 28;  29; 30; 3 1 ;  32 ;  33 ;  34; 36; 37;  
38 ;  40;  4 ı ;  42; 43 ; 45;  46; 47; 48; 49; 50 ;  5 1 ;  53 ;  55 ;  56;  
60;  6 1 ;  62; 63;  64;  66;  67; 68; 69;  70; 7 1 ;  72;  73 ; 74;  75; 
76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83 ;  85 ;  86; 87; 88; 89; 90; 9 ı ;  
92; 93 ;  94; 95;  96; 97; 98; 99; 1 00 ;  1 0 1 ;  1 02; 1 03 ;  1 04; 
1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08; 1 09; ı ı 1 ;  ı 1 2 ;  ı 1 3 ; 1 1 5 ;  ı 1 6 ; ı 1 7 ; 
ı 1 8 ; 1 20; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 25 ;  1 27:  1 29; 1 32;  1 33 ;  1 34; 1 35 ;  
1 36 ;  1 37 ;  1 38 ;  1 39 ;  1 40 ;  1 4 1 ;  1 42 ;  1 44; 1 45 ;  1 46;  1 47; 
1 48 ;  1 49;  1 5 1 ;  1 52 ;  1 53 ;  1 59; 1 6 1 ;  1 64; 1 67 ;  1 7 1 ;  1 72 ;  
1 73 ;  1 74; 1 75 ;  1 76 ;  1 78 ;  1 80; 1 82 ;  1 84; 1 85 ;  1 87; 1 89;  
1 92; 1 93 ;  1 95 ;  1 97; 200; 20 1 ;  203 ; 209; 21 1 ;  2 1 2; 2 1 4; 
2 1 8; 22 1 ;  230; 232; 236; 237;  238;  239; 24 ı ;  244; 245 ; 
246; 247; 248; 250; 25 1 ;  253 ;  262; 263 ; 265; 277; 280; 
303; 3 1 5 ;  338; 339; 342; -ı sarlhi olmak, 57; 1 52 ;  --ı 
şürb, 63 ; - ı  tasarruf, 202; 203 ; -ı tefevvuz, 259 

Hal ıcıoğlı suyı, 27; 88.Bkz. su.Bkz. su 
HALIL (Başmuhasebe hal ifesi), 82 
HALIL (Defter emini), 28 I 
HALİL (Hoca Paşa suyolcusu), 260 
HAL lL (Matbah-ı amire emini), 1 93 ;  1 94 
HALiL (Suyolcular kethudası), 1 98 ;  205; 206; 208; 2 1  O; 

2 1 4; 223 ; 232; 238; 239 
HALIL (Üsküdar naibi), 2 I O;  2 I I 
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HALIL bin İbrahim (Su nazırı), 264 
HAL İL bin İbrahim (Suyolcular kethudası), 2 1 6; 2 ı 7;  220; 

225; 23 1 ; 237; 254 
Halil Efendi çeşmesi, 290.Bkz. çeşme 
HALIL Hamid Paşa (Sadrazam), 326 
HALIL Paşa (Sadrazam), 230 
Hallloğlı mahallesi, 36.Bkz. mahalle 
halk, 24 
Halkalı suyı, 35 ;  48; 1 62; 2 1 9 ;  260; 266; 270; 27 ı ;  272; 273 ; 

274; 275 ; 284; 285; 295; 300 ;  30 ı ;  304 ;  305;  308; 32 1 ;  
323;  326; 330 .Bkz. su 

hammam, 1 ;  2;  3; 4; 1 2 ; 1 9 ; 2 1 ;  42; 86; 90; 92; 99; 1 1 3 ;  1 26;  
1 28;  1 57; 2 1 2; 297; 300; 3 1 0;  3 1 1 ; 3 1 3 ;  3 ı 4; 3 1 5 ;  3 1 9; 
335 ;  Çardaklı -, 290; Ç ifte -, 1 26; Çin i l i  -, 92; DavCıd 
Paşa -ı, 3; Gedik Ahmed Paşa -ı, 3 1 5 ; İbrahim Paşa 
ı, 86; 2 1 2 ; 335 ;  Kadiasker -ı, 1 28;  Kadırgalı Beğ Tahsin 
Paşa -ı, 1 2 ; Kapuağası Ya'küb Ağa -ı, 3; Kızlar ağası 
-ı, 279; 280; Küçük -, 289; Lutfi Paşa -ı, 1 ;  MlriihCır 
-ı, 3 1 3 ;  Muriid Paşa -ı, 2; Ni şiincı -ı, 22; Sarugerz -
ı, 1 ;  Viiiide -ı, 300; Ya'küb Ağa -ı, 3 ;  Yahya Paşa-ı, 
1 80 

hanınıamcı, 1 9  
Hamr deresi, 82.Bkz. dere 
HAMZA (S i lahdar hizmetçisi), 287 
han, 34; 1 73 ;  236; 243 ; Ermeni -ı, 1 2 1 ;  Hace -ı, 1 26; 1 30;  

260; 285; Kebeciler -ı, 7; 1 45 ;  Sofcılar -ı, 236; Viiiide 
-ı, 3 1 9  

hane, 6; 8; 9; 1 6 ; 1 9; 2 1 ;  45; 82; 1 39; 1 65 ;  1 69; 1 70; 1 72 ;  
1 73 ;  1 74; 1 88;  1 92 ;  1 93 ;  240; 253 ;  254 ;  27 1 ;  283 ; 285 ;  
286; 287; 288; 3 0 1 ;  304; 305;  306; 333 ;  337; -ye icrii, 6; 
8; 9; 82; 27 1 ; 287; 304; 305; 306 

Hanzade çeşnıesi, 288; 29 l . Bkz. çeşme 
harac muhasebecisi, 7 
harc, 3 1 ;  279 
harem, 6; 328; - kethudaları, 2 1 4 .Bkz. kethuda 
Haremeyn, 35 ;  205; 2 1 3 ;  292; 293 ; 3 1 8; 334; - evkafı, 

205.Bkz. evkiif ; - nıuhasebecisi, 28 1 ;  - muhasebesi, 
292; 293; 294; 298; 299; 3 1 4;  3 1 9; 325 ;  328; 329; 330;  
333 ;  337.Bkz. muhasebe; - müfettişi, 1 36; 1 38; 2 1 0; 
233 ;  296; 3 1 4; 3 1 9; 330;  - müteve111si, 2 1 6 .Bkz. 
müteve1 11; - vakfı, 37.Bkz. vakf 

harlk, 34; 54; -i azlme, 34 
hark, 1 7; -a idhiil, 1 8 ; -a ilhiik, 1 7  
harman y i  ri, 1 63 
HASAN (Başdefterdar), 1 00 
HASAN (Bayezid bölükbaşısı), 223 
HASAN (Dergiih-ı all kapıcıbaşı), 1 73 
HASAN (Galata emini), 20; 2 1  
HASAN (Harem kilercibaşısı), 6 
HASAN (Haremeyn muhasebecisi), 1 1 O 
HASAN (Haremeyn müfettişi), l l  O 
HASAN (Hüdavendigar sancağı mutasarrıfı), 1 55 
HASAN (Kemerler bölükbaşısı), 8 1  
HASAN (Su nazırı), 5 ;  7 ;  1 9; 2 1 ;  23 ;  342 
HASAN (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 2 1 0; 2 ı 4; 2 1 6; 2 ı 7; 

232; 254; 26 ı ; 339  
HASAN (Suyolcular bölükbaşısı), 73 ; 1 02; 1 67 ;  1 8 1 ;  3 1 2 
HASAN (Suyolcular kethudası), 79; 1 1 9; 276 
HASAN (Süleymaniye bölükbaşısı), 2 1 0; 2 1 4; 2 1 6; 2 ı 7; 

223; 225 
HASAN (Ş ıkk-ı evvel defterdarı), 228; 259 

HASAN Ağa (Ev kethudası), 75 
HASAN Ağa (Rikabdar), 33 
Hasan Ağa mahallesi, 21 O;  232; 233 .Bkz. mahalle 
HASAN bin Abdullah (Süleymaniye mütevellisi), 1 22 
HASAN bin Abdulmenniin (Başbakı kulu), 1 23 
HASAN bin Mustafa (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 220 
HASAN Çavuş (Dergiih-ı  mual lii çavuşu), 72 
HASAN Çelebi (Şıkk-ı sani defterdarı), 1 9  
HASAN Halife (Suyolcu), 1 57 
HASAN Paşa (Mısı r  valisi), 1 58 
HASAN Paşa (Sadrazam), 94 
HASAN Paşa (Tameşvar valisi), 93 
Hasan Paşa bacası, 79.Bkz. semt 
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Hasan Paşa suyı, 82; ı 28; 1 32;  1 33 ;  1 36;  1 37; 1 38;  1 39;  200; 
259.Bkz. su 

Haseki, 46.Bkz. semt 
HASEKİ Sultan, 2; 79 
Hasköy, 1 26 
Haslar, 5 ; 6; 8 ; 9; 1 2 ;  1 3 ; 1 4; 1 5 ; 1 6; 1 7; 1 8 ; ı 9; 24; 25 ; 27; 

28; 29; 30; 3 ı ;  32; 3 3 ;  34; 3 5 ;  36; 37; 3 8; 40; 42; 44; 45; 
46; 47; 48; 49; 50; 5 ı ;  52; 53; 54; 55; 56; 57;  58; 59;  60; 
6 1 ; 62; 63 ; 66; 67; 68; 69; 7� 7 ı ;  72; 73 ; 74; 75; 76; 77; 
78;  79; 80; 8 ı ;  82; 83;  84; 85 ;  86; 87; 88; 89; 9 ı ; 92; 93; 
94; 95;  96; 97; 98; 99; 1 00;  1 0 1 ;  1 02 ;  1 03 ;  1 04; ı 05 ;  1 06; 
1 07; 1 08; 1 1 0; ı ı 1 ;  1 1 2 ;  ı ı 3 ;  ı 1 4; ı 1 5 ; ı 1 6 ; ı ı 7 ; ı 1 8 ; 
1 1 9; 1 20; 1 23 ;  1 24; ı 26; 1 27;  1 28 ;  1 3 1 ;  1 32 ;  ı 33 ;  ı 35 ;  
ı 36; 1 37;  1 38; 1 39 ;  ı 40; 1 4 1 ;  1 42 ;  1 43 ;  ı 44; 1 45 ;  1 46; 
1 5 1 ;  1 52;  1 53 ;  1 59; 1 60; ı 63 ;  1 64; 1 66; ı 68 ;  ı 69; ı 70; 
1 72 ;  ı 73 ;  ı 74; ı 75 ;  1 76 ;  ı 77 ;  ı 78 ;  1 80;  1 83 ;  ı 84 ;  1 85 ;  
1 89 ;  ı 92;  ı 93 ;  1 95 ;  ı 96 ;  200;  206; 208 ;  2 1 1 ;  2 1 4; 2 1 6; 
2 ı 7; 220; 22 1 ;  223; 224; 227; 230; 234; 235 ;  236; 237; 
238;  239; 240; 24 ı ;  242; 243 ; 244; 245; 247; 248; 249; 
25 ı ;  252; 256; 258; 259; 260; 26 1 ;  262; 264; 267; 276; 
278; 28 1 ;  297; 303; 309; 3 1 4 ;  3 ı 8; 3 1 9; 324; 326; 332; 
338; 342. Bkz. kaza; - mahkemesi, 3 1 7 ; 339 .Bkz. 
mahkeme; - niiibi, 1 3 ; 1 6; 24; 29; 3 1 ;  33 ;  34; 36 ;  38 ;  39; 
40; 44; 45;  46; 49; 56; 60; 6 1 ;  74; 75 ;  76; 77; 8 ı ;  82; 83;  
86; 87; 88; 90; 9 ı ;  92; 95; 98; ı o ı ;  ı 02 ;  1 05 ;  1 08 ;  1 09; 
ı ı ı ;  ı ı 2; 1 1 9; ı 23 ;  1 25 ;  ı 40; ı 86;  206; 238;  240; 257; 
28 1 ;  34 ı ;  343 ; - sicil liitı, 3 ı 9; 328;  329; 330;  33 1 ;  332; 
333;  334; 339.Ayrıca bkz. sici l i ,  bkz sici l liit.Bkz sic i l  

hassa mi 'miirbaşı, 33 ;  43 ;  47; 49; 53 ;  1 8 1  
HAŞiM All (Şehremini), 305 
hatt-ı hümiiyCın, 6; 7; 8; 1 5 ; 1 6; 3 1 ;  42; 55 ;  65;  ı o ı ;  1 25 ;  

1 62; 205 ;  260; 266;  268 ;  270;  27 1 ;  272 ;  273 ; 274; 275 ;  
276;  280 ;  284;  285;  286 ;  287; 292 ;  293 ; 294; 295; 296; 
299; 300; 30 ı ;  302; 304; 305 ;  306 ;  3 ı O;  3 ı ı ;  3 1 7;  3 1 8; 
32 ı ;  322; 323;  325; 326; 327;  328; 329; 330;  332; 333 ;  
337; 339; 34 1 ; 343 

hatt-ı şerif, 1 7 ; 333 
HatCın iyye mahallesi, 293 .Bkz. mahalle 
havayic-i asliyye, ı 66 
havz, 1 0; ı 2 ; 1 4; 1 5 ; 2 1 ;  28; 33 ;  34; 38; 40; 42; 45;  59; 6 1 ;  

62; 73 ; 75; 77; 79; 80; 90; 9 1 ; 94; 99; 1 02;  1 08 ;  ı t 4; t 2 ı ;  
1 40 ;  ı 48 ;  1 5 1 ;  1 59; 1 60; 1 66 ;  1 72;  1 73 ;  1 74; 1 78; 1 89;  
1 90 ;  223 ; 230; 234; 253 ;  297; 337; 338 ; - bina itme, 14 ;  
Ayvad -ı,  6 1 ;  ı 5 ı ;  230; Bakrac -ı,  1 48; ı 49; Bal ık l ı  -, 
1 73 ;  ı 74; ı 78 ;  338 ;  Baş -, 1 89; 1 90 ;  Çifte -, 9 1 ;  1 08; 
Kirasl ı-, 223 ; Sultan Süleyman Han -ı, 1 89;  Viiiide 
ı, 1 60; V al ide Sultan -ı, 1 5 ;  253 

HAYDAR Çavuş (Yeniçeri çavuşu), 4 
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Haydarhane mahal lesi, l l l ; 1 89.Bkz. mahalle 
Hayli Efendi suyı, 67; 70.Bkz. su 
hazine, 2 1 ;  22; 23; 62; 84; 1 1 5 ;  3 1  2;  328; 33 1 ;  332;  -i 

amire, 3 1 ;  55; 1 75 ;  298; 3 2 1 ;  M ermer masiağı -si, 22 
Hekimbaşı NCıh Efendi çeşmesi, 290.Bkz. çeşme 
Hekimbaşızade All Paşa cami' i ,  290.Bkz. cami' 
hibe, 1 4 ;  24; 30; 39; 4 1 ;  42; 54; 55 ;  73; 9 1 ;  95; 96; 1 1  1 ;  1 27;  

1 28; 1 48; 1 55 ;  1 6 1 ;  1 62 ;  1 88 ;  204; 205; 2 1 9; 225; 226; 
228; 229; 26� 266; 27 1 ;  272; 273 ; 274; 275; " 28 1 ;  284; 
285; 287; 288; 295; 299; 304; 305; 3 ı 3; 320; 322; 339;  
342;  -i sahlha, 73 ; 226;  229 

HİBETULLAI-1 Su ltan, 30 1 ; 306 
hıdmet, 20 
hi lal, 234; 24 ı ;  25 ı ;  252 
Hindller: - zaviyesi, 22 
hırka: --i şerlfe, 145  
hisab-ı şatrancl, 49  
hı sn, 14 ;  3 1 ;  32 ;  45;  76; 84 ;  96 ;  1 02 ;  1 03;  1 04; 1 05 ;  1 07; 

1 29; 1 42; 1 52; 2 1 2; 24 1 ;  242; 25 1 .Ayrıca bkz. İstanbul 
h ısnı  ebvabı 

hisse : -i irsiyye, 253 ;  268; --i şayi 'a, 58; 68; 1 03 
Hızane-i amire, 1 9.Ayrıca bkz. hazine 
Robyar mahallesi, 25;  78; 90; 98; 1 04; 1 2  I ;  1 26; 280; 

290.Bkz. mahalle 
horasan, I 1 5 
Horhor çeşınesi, 39.Bkz. çeşıne 
Horhorağlı çeşmesi, 22.Bkz. çeşme 
Hoşkadem mahallesi, 2 1  1 ;  245; 258;  267.Bkz. mahalle 
H udavendigar sancağı, 1 55 .Bkz. sancak 
hutaba, 52 
huzzı'l.k, 249 
hüccet, 5; 6; 7;  8 ;  9; 1 0; 1 1 ;  1 2 ; 1 3 ;  1 5 ; 1 6; 1 7; 1 8 ; 1 9; 24; 

25; 26; 27; 28; 29; 30 ;  3 1 ;  32; 33; 34; 35; 36;  37; 38; 39; 
40; 4 1 ;  42; 43 ; 44; 45;  46; 47; 48; 49; 5� 5 1 ;  52; 53 ;  54; 
55; 56; 58;  59; 60; 6 1 ;  62; 63; 64; 65;  66; 67; 68;  6� 70; 
7 1 ;  72; 73 ;  74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83;  84; 85 ;  
86 ;  87 ;  88;  89 ;  90 ;  9 ı ;  92;  93;  94 ;  95;  96 ;  97 ;  98; 99 ;  ı 00; 
1 0 1 ;  1 02;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08; 1 09; ı 1 0 ; ı ı 1 ;  
ı 12 ;  ı 1 3 ; ı 1 4 ;  ı 1 5 ; ı 1 6 ;  ı 1 7 ; ı 1 8 ; 1 1 9; 1 20; 1 2 1 ;  1 22;  
1 23 ;  1 24; 1 25 ;  1 26; 1 27;  1 28 ;  1 29; 1 30; 1 3 1 ;  1 32;  1 33 ;  
1 34; 1 35 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 39; 1 40; 1 4 1 ;  1 42 ;  1 44; 1 45 ;  
1 46; 1 47; 1 48 ;  1 49; 1 50 ;  1 5 1 ;  1 52;  1 53 ;  1 54;  1 55 ;  1 56; 
1 57;  1 58 ;  1 59 ;  1 60 ;  1 62 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 66 ;  1 67; 1 69; 
1 70; 1 7 1 ;  1 72 ;  1 73 ;  1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77;  1 78 ;  1 79; 1 80; 
1 8 1 ;  1 82;  1 83 ;  1 84; 1 85 ;  1 88 ;  1 89; 1 90; 1 9 1 ;  1 92;  1 93 ;  
1 95 ;  1 96; 1 97; 1 98 ;  1 99 ;  20 ı ;  202 ;  203 ;  204; 205 ;  206; 
207; 208; 209; 2 1 3 ;  2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 8; 2 1 9; 22 1 ;  222; 
223 ; 224; 225 ; 226; 227; 229; 23 1 ;  232; 233 ;  234; 235;  
236; 237; 238; 239; 240; 242; 243 ; 244; 245 ; 246; 248; 
249; 250; 25 1 ;  252; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 
26 1 ;  262; 263 ; 264; 265; 267; 268; 277; 278; 279; 280; 
282; 296; 30 1 ;  303; 304; 306; 307; 309; 3 1 5 ; 3 1 6; 3 1 7;  
3 1 9; 326; 327; 328; 329; 332; 333 ; 337;  339; 34 1 ;  keşf
i, 1 45 ;  1 46 ;  1 68 ;  1 74; 1 76;  1 78 ;  1 80 ;  1 93 ;  1 97; 2 1 2 ; 234; 
239; 24 1 ;  25 1 ;  253; 303;  mübaya'a -i, 227; 259; 264 

hükm, 2; 3 ;  4; 6; 20; 2 1 ;  22; 23 ; 24; 55 ;  85; 94; 1 26; 1 79; 
227; 230; 252; 269; 272; 274; 336 

Hüsam Efendi caıni ' i , 87.Bkz. cami' 
Hüsam Efendi çeşınesi, 29 1 
HÜSEYiN (Anadolu kadıaskeri),) 6 
HÜSEYiN (Bal ık  huddamı), 95 

HÜSEYiN (Debbağzade kethudası), 290 
HÜSEYiN (Defterdar), 22 
HÜSEYiN (Evkaf bölükbaşısı), 3 1 2  
HÜSEYiN (Halkal ı suyolcuları kethudası), 97 
HÜSEYiN (Haslar naibi), 236; 237 
HÜSEYiN (Mimarbaşı), 96;  1 02 
HÜSEYiN (Reisülküttab), 20 
HÜSEYiN (Saray-ı amire bölükbaşısı), I I 9 
HÜSEYiN (S i lahdar ocağı ikinci hal ifesi), 255 
HÜSEYiN (Su nazırı), 78;  8 1 ;  82; 88;  9 1  
HÜSEYiN (Sultan kethudası), 5 
HÜSEYiN (Suyolcu), 95 
HÜSEYiN (Suyolcular bölükbaşısı), 82 

İNDEKS 

HÜSEYiN (Suyolcular kethudası), 85; 95; 97; 1 08; 1 1 3 ;  
ı 1 5 ; ı 1 9; 1 20; 1 24; 1 26 ;  1 27;  1 44; 1 47 ;  1 49; 1 53 ;  1 57;  
1 70; 244; 248; 250 

HÜSEYiN (Süleymaniye bölükbaşısı), 307 
HÜSEYiN (Şeyhülislam), 8 
HÜSEYiN (Yedikulle suyolcusu), 2 1 5  
HÜSEYiN Ağa (Hazine-i amire kethudası), 55 ;  1 75 
Hüseyin Ağa cami ' i , 248 .Bkz. cami '  
Hüseyin A ğ a  mahallesi, 1 O; 99 ;  1 39; 1 68; 1 76.Bkz. mahalle 
Hüseyin Ağa su yı, 1 03;  260.Bkz. su 
HÜSEYiN Halife (Hassa mimarı), 1 1 5 
HÜSEYiN Halife (Suyolcu), 1 57 ;  254 
HÜSEYiN Paşa (Sadrazam), 1 1 7 ; 1 22;  1 24; 1 27;  248; 250 
Hüseyin Paşa çeşınesi, 56 .Bkz. çeşme 
Hüsrev Kethuda vakfı, l l .Bkz. vakf 
Hüsrev Paşa türbesi, 1 .bkz. türbe 

I 
ırgad, 2 1  
ıskara, 1 8 ; 1 52 
lskaraaltı , 1 97 
lskarabaşı, 1 9; 59;  1 1 5 ;  1 40; 1 52 ;  2 1 4; 220; 22 1 
Iskara-i atik, 220 
Iskara-i cedld, 220 
ı skarateyn, 22 1 
ıstabi-ı amire, 88 

i 
ibaha, 1 43 
ibra, 1 52 
İBRAHIM (Dergah-ı  all müteferrikası), 1 9 1  
İBRAHIM (Evkaf müfettişi), 3 5 ;  37;  4 1 ;  42; 48 
İBRAHIM ( İstanbul kadısı), 69 
İBRAHIM (Katip), 30 
İBRAHIM (Kemerler bölükbaşısı), 335; 339  
İBRAHIM (Kethuda), 1 65 ;  1 84 
İBRAHIM (Köprülü suyolcusu), 2 1 4  
İBRAHIM (Mütevel l i  kaymakamı), 1 22 ;  250 
İBRAHIM (Naib), 258 
İBRAHIM (Su nazırı), 64; 78; 87; 88; 89; 9 1 ;  92;  94; 95;  

1 06; 255 ;  303;  3 1 1 ; 3 1 4  
İBRAHIM (Suyolcu), 1 53 ;  1 96 
İBRAHiM (Suyolcular bölükbaşısı), 92; 1 6 1 
İBRAHIM (Suyolcular çavuşu), 339  
İBRAHIM (Şehzade bölükbaşısı), 2 1 6; 2 1 7; 223 
İBRAHIM (Şehzade suyolcusu), 2 1 4  
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İSAAHİM (Şeyhulislam), 322 
İSAAHİM (Şıkk-ı evvel defterdarı), 207; 2 1 1 
İSAAHİM (Tersane ruznamçecisi), 86; 87 
İSAAHİM Ağa (Bina emini), 1 3 ;  1 5  
İSAAHIM Ağa (Cebecibaşı), 47 
İSAAHİM Ağa (Haseki kethudası) , 88 
İSAAHİM Ağa (Kaptanpaşa kethudası), 27 
İSMHİM Ağa (Kul kethudası), 65 
İSAAHİM Ağa (Mirahor), 60 ; 6 I 
İSAAHİM Ağa (Su nazırı), 52 ; 54; 56; 58 
İSAAHİM bin Abdullah (Şehzade bölükbaşısı), 220 
İSAAHİM bin Abdurrahman (Köprülü suyolcusu), 220 
İbrahim Han suyı, 36.Bkz. su 
İbrahim Hanzade su yı, 94; 99; ı 02.Skz. su 
İBRAHIM Paşa (Defterdar), 34; 3 5  
İS�!M Paşa (Mirahor), 1 8  \ 
IBRAHIM Paşa (Sadaret kaymakamı), 38; 233 
İBMHİM Paşa (Sadrazam), 79; 1 9 1 ;  204; 208; 2 1 4; 2 18; 

224; 225; 229 
iBMHİM Paşa (Vezir), 38 
İbrahim Paşa bacası , 79.Bkz. baca 
İbrahim Paşa cami ' i ,  3; I 1 2 ; 1 58 ; 222.Bkz. cami' 
İbrahim Paşa hammamı, 86; 2 1 2; 335 .Bkz. hammam 
İbrahim Paşa sarayı , 34.Bkz. saray 
İbrahim Paşa suyı, 54; 93.8kz. su 
İbrahim Paşa-yı Atik cami ' i, 34.Bkz. cami ' 
İBMHİM Paşazade Es' ad (Sarraclar katibi), 337 
İBMHİM Tennuri (Şeyh), 50 
İBŞİR Hüseyin (Mirahor), I 64 
İbşlr Hüseyin Paşa sara yı, 26 I ;  3 1 6.Bkz. saray.Skz. saray 
Icab, 37; 1 4 1 ;  1 5 1 ;  1 58 ; 1 63 ;  1 65 ;  1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72; 1 74; ) 1 77 ; 1 79; 1 80; 1 83 ;  1 89; 1 92; 1 93 ;  195 ;  1 98; 1 99; 20 1 ;  

208; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 223 ; 225; 227; 23 1 ;  234; 236; 239; 
240; 24 1 ; 244; 252; 254; 265; 268; 303; 306; 3 1 7  

ic re, 9; 4�;
.
47; 7 1 ;  1 09; 1 5

,
5 ;  20 1 ;  202; 204; 267; 298; 337; 

- takdııı, 256, -ı mu accele, 9, 44, 47, 7 1 ,  1 0 1 ,  1 09, 
1 1 24; 1 55 ;  1 56; 1 9 1 ;  203 ;  2 ı 8; 257; 262; 298; 336; --i 
müeccele, 9; -i mümasil, 257; -müecceıe, 44; 47; 7 ı ;  
1 0 1 ; ı o9; ı 24; 1 55 ;  20 ı ;  202; 203 ; 204; 267; 298; 337 

icareteyn, 57  
lcar, 9 ı ;  1 09; ı 24; ı 56; 202; 203 ; 2 57 ;  263 ; 267; 3 36 ;  339 
icazet, 9 
icra (su), 5; 8; 9; 1 0; ı 2 ;  14 ;  1 6; 1 7; 1 8; 24; 27; 28; 29; 30; 

3 1 ;  32; 33 ; 34; 35; 36; 38 ; 39; 40; 4 ı ;  45; 46; 47; 48; 49; 
50; 5 1 ;  53 ;  54; 55; 56; 6 ı ;  62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 
70; 7 1 ;  72; 73 ; 75; 76; 78; 79; 80; 8 ı ;  82; 83 ; 84; 85; 87; 
88; 90; 9 1 ;  92; 95; 98; 99; 1 00; 1 0 1 ;  102 ;  1 03 ;  1 04; ı o6 ; 
1 07 ; 1 08 ; 1 09 ; 1 20; 1 26; ı 28; 1 30; 1 44; 1 46; 1 50; ı 56; 
ı 57; 1 6 1 ;  1 62; 1 68; I 7 ı ;  1 77 ; I 8 ı ;  ı 88 ; 1 89 ; 1 90; 1 9 1 ;  
1 94; 1 95 ;  203 ; 205; 208; 209; 2 1  ı ;  2 1 3 ; 2 1 6; 2 ı 9; 220; 
233; 235 ;  236; 238; 240; 24 ı ;  245; 246; 247; 252; 255 ;  
265 ; 266; 270; 273 ; 277 ; 279 ; 284; 287 ; 299 ; 30 ı ;  304; 
305; 306; 3 1 1 ; 3 1 4; 3 ı 5 ; 3 1 9; 320; 323 ; 326; 327; 330 

İdiryaki çayırı, 82 
idriic, 1 4; 77; 93 ; 95; 96; 98; 1 02; I 1 5 ;  1 25 ;  )32; 1 33 ;  1 34; 

1 35 ;  1 36 ; 1 37 ;  1 38 ; 1 39 ; 1 40; 1 4 1 ;  1 42 ;  1 44; 1 45 ;  1 46; 
1 47; 1 49 ; 1 52 ;  1 53 ;  1 64; 1 66 ; ı 69 ; ı 70; 1 72 ;  ı 73 ;  1 76; 
ı 78; ı 84; ı 85; ı 95; ı 96; 209; 220; 222; 224; 236; 238; 
243 ; 245; 247; 253; 256; 259; 265; 277; 279; 3 ı 5 ;  338; 
342 

İD RİS Ağa (Darussaade ağası), 328; 330; 33 ı ;  334; 337 
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ifraz, 6; 7 ; ı 2; ı 6; 1 8; 24 ;  28; 29; 30; 3 1 ;  32; 33 ;  35 ;  36; 38 ;  
39; 40; 4 ı ;  45; 47; 48; 49 ;  50; 5 ı ;  52; 53 ;  55 ;  58; 59; 60; 
62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 7 1 ;  72; 74; 75; 76; 77; 79; 
80; 8 1 ;  82; 83 ; 86; 88; 89; 90; 9 1 ;  93 ; 94; 96; 97; 98; 99; 
ı oo; 1 0 1 ;  1 04; 1 05 ;  1 07 ;  1 08 ; 1 09 ; 1 1 0; l l l ; 1 1 2 ;  1 1 3 ;  
1 1 5 ; 1 1 6; ı ı 7 ;  1 1 8 ;  1 20; 1 2 1 ; 1 24; 1 27 ; 1 29 ; 1 3 1 ;  1 32; 
1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36; 1 37 ; 1 38; 1 39; 1 40; 1 42; 1 43 ;  1 45 ;  
ı 46; 1 47 ; 1 48 ; 1 5 1 ;  1 56 ; 1 59; 1 63 ;  1 67 ; 1 68 ; 1 70; 1 7 1 ;  
1 72; 1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77 ; ı 78 ; 1 82; ı 87 ; ı 88 ; 1 89; 1 92; 
195; 1 96; 1 99; 200; 203 ; 204; 209; 2 1 0; 2 1 2; 2 1 4; 2 ı 6; 
2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 22 1 ;  223 ; 225; 226; 230; 232; 234; 236; 
237; 238; 239; 24 1 ;  242; 243 ; 245; 246; 247; 25 1 ;  253; 
256; 257 ; 262; 264; 265 ; 266; 267; 269; 27 1 ;  273 ; 274; 
276; 277; 280; 284; 287; 294; 295; 298; 299; 30 1 ;  302; 
303 ; 304; 305; 306; 307; 309; 3 1 1 ; 3 1 5 ; 3 1 9; 320; 322; 
323; 324; 325; 326; 328; 330; 332; ana lağmından su -ı, 
56; 330; keyfe ma yeşa' murad eyledüği mahal lden su -ı, 
1 95 ; maslakdan -, 1 8; 56; 3 1 9  

ihriik, ı 1 2  
ihsan, 42 
ihya, 26; 53 ;  56; 59; 97; ı 44; 1 45 ;  1 47 ; 1 57 ;  1 60; 1 62 ;  1 82; 

208; 222; 227; 228; 249; 256; 257 ; 266; 269; 276; 277; 
28 1 ; 288; 292; 3 1 0; 3 1 5 ; 3 1 8; 324; 327; 328 

ikrar, 1 08; 1 22; ı 25 ;  ı 28; ı 30; 1 33 ;  1 45 ;  1 46; 1 5 1 ;  1 58; 1 64; 
1 66 ; 1 68 ; 1 69; 1 7 1 ;  ı 74; 1 75 ;  1 77 ; 1 80; 1 83 ;  1 84; 1 85 ;  
1 87 ; 1 89 ; 1 90; 1 92 ;  ı 93 ;  1 95 ;  1 97; 1 98 ; 202; 203 ; 204; 
207; 2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 22 ı ;  223 ; 224; 226; 227; 228; 229; 
230; 234; 235 ; 239; 240; 24 ı ;  245 ; 246; 25 ı ;  253 ; 257; 
259; 262; 264; 267; 303; 3 ı 6; 342 

i ' lam, 206; 308; 309; 3 1 1 ;  3 1 2 ;  3 1 4; 3 1 9; 330; 336 
ilhak (su), 1 ; 3 ; 5 ; 6; 7 ; 8 ; 1 0; I I ; 12; 1 3 ;  1 4; 1 6; 1 7; 24; 25 ; 

26 ; 2� 28; 29; 3 1 ;  32; 3 3 ;  34; 36; 3 7; 38 ; 40; 42 ; 45; 46; 
47; 48; 49; 50; 5 ı ;  52; 53 ;  5 5 ;  58; 60; 6 1 ;  62; 64; 69; 70; 
7 1 ;  72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ; ' 82; 83; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 9 1 ;  92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 1 00; 
! O l ;  1 02; ı 03 ;  1 04; 105 ;  1 06; 1 07 ; 1 08 ; ı o9; ı 1 0; ı l l ; 
ı 1 2; ı 1 4 ;  1 1 5 ;  ı 1 6; 1 1 7 ;  1 1 8 ;  1 20; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 25 ;  1 27 ; 
1 28 ;  1 29; 1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36 ; 1 37; 1 38 ; 1 39; 
ı 4o; 1 4 1 ;  1 42; 1 44; 1 45 ;  1 46; 1 47 ; 1 49; I s ı ;  1 52; 1 53 ;  
1 59; 1 60; 1 64; 1 66 ; 1 68 ; 1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72 ;  1 73 ;  1 74; 
1 75 ;  1 76; 1 78 ; 1 8 1 ;  1 84; 1 85 ;  1 87 ;  1 89; 1 92; 1 93 ;  1 95 ;  
1 96; 1 97 ; 200; 202; 203; 209; 2 ı O; 2 1 2; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 
220; 222; 223 ; 224; 227; 230; 232; 234; 236; 237; 238; 
24 1 ;  242; 243 ; 244; 245; 246; 247; 248; 250; 25 1 ;  253; 
256; 259; 265 ;  277; 279; 296; 299; 30 ı ; 3 1 4; 3 ı 5 ;  327; 
330; 334; 338 ; 34 1 ; 342 

i lm ü haber, 286; 298; 299; 30 I ;  3 I 9; 325; 326; 327; 328; 
329; 330; 3 3 1 ;  333 · 334; 337 ; - defteri, 30 l .Bkz. defter 

İlyas Paşa sarayı, 1 77.Skz. saray 
İmad Ağa su yı, ı 73 ; 1 96.Bkz. su 
iMAoüDDİN (Dergah-ı all kapıcı başı, şehremlni), 25 
imam, 35; 39; 1 2 1 ;  1 4 1 ;  1 50; 1 64; 1 86 ; 266 
İmam All  mahal lesi, 56; 1 30; 224.Bkz. mahalle 
imaret, 2; 47; 63; 1 23 ;  20 1 ;  209; 2 1 8; 266; 3 1 8; 324; 325; 

Murad Paşa -i, 2; Sultan Mehmed Han -i, I 20; 12 I 
İmrad mesleği, I 72.8kz. meslek 
inha, 85; 1 42 ;  1 44 ;  1 47 ;  1 50; 1 54 ;  1 57 ; 1 97 ; 207; 209; 22 1 ;  

226; 228; 238 ; 242; 243 ; 252; 257; 259; 264; 265; 278; 
280; 294; 30 1 ; 307; 3 1 2 ; 3 1 6; 333 ; 338 
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intikiil, 8; 60; 66; 69; 94; 1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 1 0; l l l ; 1 1 5 ;  
1 1 6; 1 29; 1 30; 1 3  1 ;  1 34;  1 40; 1 44; 1 59; 1 68 ;  1 82;  1 93 ;  
1 95 ;  1 98 ;  230; 234; 247; 30 1 ;  324; 3 3 7  

irs, 1 25 ;  1 29; 1 30 ;  1 40; 1 80; 1 92 ;  1 93 ;  3 1 7;  --i şer', 1 06; 
1 07; I 1 0; I I I ;  I 1 5 ;  1 25 ;  1 3  I ;  1 34;  1 44; 1 68 ;  247 
isA (İstanbul kadısı), ı 5 
isabet-i tahakkuk, 230; 253 ;  258.Bkz. tahakkuk 
isakapusı, 244.Bkz. kapu 
isale, 20; 1 1 8 ; 206; 2 1 2; 238;  248; 262; 266; 272; 273 ; 275; 

276; 278; 28 1 ;  283 ;  285; 296; 299; 300; 302; 307; 308; 
3 1 0; 3 1 1 ; 3 1 3 ;  3 1 4;  3 1 8; 320; 32 1 ;  322; 323; 332; 340; 
34 1  

isbat, 24  
İshak Paşa mahallesi, 55 ;  I 75 ;  287; 296.Bkz. mahalle 
iskele, 2;  Davüd Paşa -si, 2;  234; 277; Samatya -si, 288 
İskender Paşa mahallesi, 1 2 1 ;  203 ; 248; 272.Bkz. mahalle 
İslam Beğ mahallesi, 1 9 l .Bkz. mahalle 
İSMA'İL (Halife), 339 
İSMA'İL (Kemerler bölükbaşısı), 8 1 ;  93 ; 95;  1 73 
İSMA'İL (Küçük Ruznamçeci), 6 
İSMA'iL (Su nazırı), 72 
İS MA' IL (Suyolcular bölükbaşısı), 45; 46; 92; 97; 1 25 ;  I 49; 

1 6 1 ;  1 70 
iSMA ' İL Ağa (Mimarbaşı), 73 
İSMA. ' iL (Mimarbaşı), 1 02 
İstanbul,  4; 6; 8; 9; 1 0; 1 3 ;  1 6; 1 7; 1 8 ; 1 9; 20; 25;  27; 28; 

29; 30; 3 1 ;  32; 33; 34; 36; 37; 38 ;  39; 40; 4 1 ;  42; 44; 45; 
46; 47; 48; 49; 5 1 ;  52 ;  53 ;  54; 55; 56; 57; 58;  59; 6 1 ;  62; 
63 ; 66; 67; 68; 69; 70; 7 1 ;  72; 73 ; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 
8 1 ;  82; 83;  84; 85;  86; 87; 88; 89; 90; 92; 93;  95; 97; 98; 
99; 1 00; 1 0 1 ;  1 02;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 08 ;  1 09; ı 1 0; 
l l l ; 1 1 2 ;  1 1 3 ;  1 1 4; 1 1 6 ;  1 1 7; 1 1 8 ;  1 20; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 25 ;  
1 26; 1 27; 1 28; 1 29; 1 30 ;  1 32;  1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 37;  1 38 ;  
1 39; 1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 46; 1 47; 1 52;  1 53 ;  1 55 ;  
1 56; 1 58 ;  1 59; 1 60; 1 62 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 66; 1 67; 1 68; 
1 69; 1 72;  1 73 ;  1 74; 1 75 ;  1 76 ;  1 78 ;  1 79; 1 82;  1 84; 1 85 ;  
1 89; 1 90; 1 9 1 ; 1 93 ;  1 94; 1 95 ;  1 96; 1 97; 200; 20 1 ;  203 ; 
205; 207; 209; 2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 22 1 ;  222; 224; 
227; 230; 23 1 ;  235; 236; 24 ı ;  243 ; 244; 245; 246; 248; 
249; 250; 25 1 ;  260; 26 1 ;  263 ; 265; 266; 267; 269; 27 1 ;  
272; 276; 277; 28 1 ;  284; 285; 294; 295; 296; 299; 300;  
303; 304; 305 ;  306; 3 I O; 3 I 3 ;  3 1 6; 3 1 8 ; 324;  328 ;  330 ;  
334; 337; 343 

İstanbul ağası suyı, 54.Bkz. su 
İstanbul hısnı ebvabı, 1 4; 3 1 ;  32; 45; 76; 96; 1 02; 1 03 ;  1 04; 

1 05 ;  1 07; 1 29; 1 42 ;  1 52 ;  2 1 2; 24 1 ;  242; 25 1 ;  3 1 3  
İstanbul kadi sı, 6; I 5 ;  1 09 
İstanbul surları, 250 
İstavros, 226; 229.Bkz. karye 
ist i 'mal, 22;  44; 54; 56; 1 50; 1 66 ;  1 69; 1 78; 1 79; 245 ; 268; 

277; 278; 304 
istkar, 1 0 1 ;  1 09; 1 24; 1 56; 257; 339.Ayrıca bkz. kar 
istid'a, 84; 1 88 ;  258; 270; 27 1 ;  273; 294; 295; 30 1 ;  304; 305; 

3 20; 3 2 1 ; 3 28 ; 334; 338  
istidane, 1 43 
istiğlal, 200 
istima', 94 
istimadiyye kapusı, 3 
İstinye nahiyesi, 1 8  ı ;  1 94; 254.Bkz. n ah iye 
istirbiih, 52; 200 

İNDEKS 

iştira, 36; 37; I 1 9; 1 22 ;  1 7 1 ;  1 75 ;  208; 247; 250; 309; b i ' l
vekale -, 208; 250; 309 ;  -en malik, I 1 9; vekaleten -, 
1 07; ı 1 0; ı l l ; ı 1 9 ; 1 23 ;  1 40 ;  1 42 ;  249 

iştirak, 43 ; 55 ;  68; 8 1 ;  9 1 ;  1 04; 1 23 ;  1 85 ;  279 
ittihab, 1 28 ;  205; 226; 228; 229 
izn, 6; 7; 8 ;  9; 1 0; ı 1 ;  1 6 ; 1 7 ; 2 1 ;  1 25 ;  1 26; 285; 286; 30 1 ;  

302; 3 1 9; 329; 333 ;  --i hakim, 1 43 ;  --i nıütevelll, 5 ;  7;  
8 ;  l l ; 1 2 ; 14;  1 6; 24; 26; 27; 28;  29; 3 1 ;  32 ;  33 ;  34; 36; 
37;  38;  40; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 53 ;  55 ;  62; 64; 69; 70; 
72; 73 ; 74; 75 ;  76; 77; 78; 80; 8 1 ;  82; 83 ;  85;  86; 87; 89; 
90; 9 1 ;  92; 93;  95;  96; 97; 98; 1 0 1 ;  1 02;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  
1 06; 1 07; ı ı 1 ;  ı 1 2 ; ı ı 5 ;  ı 1 6; 1 20; ı 28; 1 32;  ı 4 1 ;  1 42 ;  
ı 49; 1 52;  1 53 ;  1 73 ;  1 93 ;  1 96; 200; 203 ; 209; 2 1 2;  2 1 8; 
220; 222; 223 ; 224; 230; 237;  238; 243 ; 247; 25 ı ;  259; 
279; 3 I 5; 334; 338.Bkz. nıütevelll 

K 
Kabasakal mahal lesi, 85 ;  I 82; 1 83 ;  254.Bkz. mahalle 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesi, 45; 56; I 76.Bkz. mahal le  
Kabataş, 329;  333 
kabül, 37; 1 4 1 ;  1 5 1 ;  1 58 ;  1 63 ;  1 65 ;  1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72;  ı 74; 

1 77;  1 79; 1 80; ı 83 ;  1 89 ;  1 92; 1 93 ;  1 99; 20 1 ;  208; 2 1 5 ;  
2 1 6; 2 1 7; 223 ; 225; 227; 23 1 ;  234; 236; 239; 240; 24 ı ;  
244; 252; 254; 265; 268; 3 1 7  

kabz, 39; 57; 1 1 2 ; 1 20; 1 4 1 ;  1 43 ;  1 89; 1 98; 208; 223 ; 225; 
243; - etme, 1 55; 227; --ı semen, 85;  90; 94; 95; I 03;  
1 08; 1 45 ;  1 46; 1 76; 234; 259.Bkz. semen 

kadl, 4; 24; 3 1 ; 33 ; 34; 35 ; 38 ;  39; 40; 44; 45; 46; 49; 56; 58;  
59; 60; 6 1 ;  64; 74; 80; 8 ı ;  82; 83 ;  86; 87; 88; 90; 9 ı ;  92; 
95; 98; 1 0 1 ;  1 02;  ı 1 2 ; 1 23 ;  1 2 5 ;  1 39; 1 40; 1 4 1 ;  1 86; 227; 
238 ; 240; 28 1 ; 293; 308; 309; 3 1 6; 332; 339; 34 1 ;  343 

Kadi çeşmesi, 1 1 4 
Kadi nıandıracısı, 59 
Kadi Ya' kübl ı  karyesi, 98; 1 29; 13 1 ;  1 32 ;  1 36; 1 38; 1 39; 

1 77; 200.Bkz. karye 
kadlasker, 9; 23 
Kadiasker Abdurrahman cami ' i, 242.Bkz. cami '  
Kadiasker cami' i, 5 1 ;  29 1 .Bkz. cami '  
Kadiasker hanımamı, 1 28 .Bkz. hanımanı 
Kadibay lı çiftliği, 1 53 .Bkz. çiftlik 
Kadlçayırı, 8; 67; 70; 1 84 
kadim, 20; 69; 94; 1 8 1 ;  1 83 ;  235 ;  237; 253 ;  26 1 ;  266; 267; 

285; 288; 296; 306; 340; 34 1 ;  de'b-i -, 97; 1 03 ;  1 84; 
kanün-ı -, ı o3 ;  1 49; mu'tad-ı -, 42; 1 05 ;  1 06; 1 07; 
1 7 1 ;  1 82;  232; 233 ;  237 

Kadırga limanı ,  1 25 ;  I 79; 334.Bkz. l iman 
Kadırgalı Beğ Tahsin Paşa hanımam ı ,  1 2 .Bkz. hanınıarn 
KADİZADE el-Hacc Mehmed (Harem kethudası), 1 27 
Kağıdhane suyı, 1 9 .Bkz. su 
kal 'a: Boğazkesen -sı, 1 94; 254 
Kalender çeşmesi, 29 1 .Bkz. çeşme 
Kalenderhane cami ' i ,  268; 269.Bkz. cami '  
Kalenderhane mahallesi, 24 ;  75 ;  1 56 ;  1 98.Bkz. mahal le 
Ka lfa karyesi, 5 1 .Bkz. karye 
Kaliçeci Hasan mahal lesi, 1 68. Bkz. mahalle 
Kalyon deresi, 66; 75; 77.Bkz. dere 
kamış, l ;  2 ;  3; 4;  2 1 ;  6 1 ;  65; ı ı 5 ;  2 1 2; 246 
Kamış Mustafa suyı, 90.Bkz. su 
kanat, 35 ;  36; 37; köhne su -ı, 36; su cereyan iden -, 3 7  



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

kanavat, 1 4; 27; 28; 29; 33 ;  3S ·  36· 38 40 4S· 46 47 48· 
49; S I ;  S2;  S3; SS;  60; 62; 6; ; 6� ; 6� ; 6i 6i 7i 7i 74: 
7S; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83;  S4; 8S;  86; S7; SS; 90; 
9 1 ;  92; 93; 94; 96; 98; 99; 1 0 1 ;  1 03 ;  1 04; l OS ;  1 06;  1 07; 
1 08 ;  1 09; 1 1 0; l l l ; 1 1 2 ;  1 1 3 ;  1 1 6; 1 1 7 ;  l l S; 1 1 9; 1 20;  
1 2 1 ;  1 22 ;  1 23 ;  1 24; 1 26 ;  1 27;  1 2S ;  1 29; 1 30; 1 3 1 ;  1 32 ;  
1 33 ;  1 34; 1 3S ;  1 36; 1 37;  1 3S ;  1 39 ;  1 40 ;  1 4 1 ;  1 42 ;  1 44; 
1 4S ;  1 46;  1 47 ;  1 4S ;  1 49;  I SO·  I S I ·  I S2 ·  I S3 ·  I S4·  I SS ·  
I SS; 1 S9; 1 60 ;  1 6 1 ;  1 63 ;  1 64: 1 6S : 1 66 : 1 67 : 1 69 : 1 70 : 
ı 7 ı ;  1 72;  1 74 ;  ı 7s ;  1 76; ı n  ı 78 ·  1 79· ı so·  ı s ı ·  ı n  
1 S4; 1 8S ;  1 86; 1 87;  I SS ;  1 89 : 1 90 : 1 9 1 : 1 92 : 1 93 : 1 94: 
1 9S ;  1 97; 1 9S ;  1 99; 200; 202; 203 ; 204; 20S; 207; 20S; 
2 1 0; 2 1 2; 2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 220; 22 1 ;  223; 224; 226; 227; 
22S; 229; 232; 234; 24 1 ;  242; 24S; 246; 24 7; 24S; 249; 
2SO; 2S I ;  2S2; 2S4; 2SS; 2S6; 2S7; 2S9; 26 1 ;  263; 26S; 
269; 272; 273;  276; 277; 279; 299; 300; 302 ;  303 ; 306; 
309; 3 1 1 ;  3 1 2 ;  3 1 3 ; 3 1 S ; 3 1 6;  3 1 7; 320; 32 1 ;  322; 326; 
32S; 335; 337;  340; 34 1 ;  342; --ı muharrere 1 60 ·  Sultan 
Süleyman Han suları -ı, 1 44; tahte' l-arz lağ� ü _:_, 1 5 1 ;  
I S9; 1 64; 1 66 ;  1 72 ;  1 7S ;  1 76 ;  I SO; 1 8 1 ;  1 87;  1 90;  1 92 ;  
1 93 ;  207; 209; 2 1 2; 230 ;  234 ;  23S ;  237 ;  23S ;  239 ;  240; 
243; 244; 245 ; 256; 264; 277; 279; 282; 3 J S ; 342; tahte' l
arz !ağın ve -, 1 95 ;  209; 2 1 4; 24S ; 26S; 277; 279 

Kantari Ahmed suyı, 9S.Bkz. su 
kanun, 7 ;  1 4; 1 6 ; 24; 2S; 29; 30; 32;  33; 34; 36; 3S;  40; 4S; 

46; 47; 4S; 49; SO; S3; 74; 76; 77; SO; S I ;  SS; S9; 90; 95; 
97; 1 00; 1 02; l OS ;  1 09; 1 20 ;  1 2 1 ;  1 34; I S I ;  1 72;  1 75 ;  
1 92; 1 9S ;  203 ;  209; 2 1 4; 22 1 ;  230 ;  23S; 244; 277 ;  279; 
30\ 3 1 S ;  -ı kadim, 1 03 ;  1 49 

kapu: Ahfır -sı, S4; 1 76 ;  20S ; Atıneydiint -sı, 20S; Bağçe 
-sı, 279; 324; Demür-, S7· 1 09 ·  1 1 3 ·  1 20 ·  1 2 1 ·  1 64· 
3 1 6; 337; 33S ;  339; Edirne _:sı, S�; ı ı 2; 1 27; 129

,
; 2 1 2 : 

24S; 
.
249; Eğri -, 2 1 ;  24 1 ;  242 ; 2S I ;  Eyyfıb -sı, 96; 

1 52;  Isa -sı, 244; Karaköy -sı, 2 1 2; 2 1 3 ;  Kırkdört -sı, 
3 1 9; Kum -, 1 60; I SS ;  240; Langa yeni-sı, 3 1 3 ; 3 1 9; 
Mevlevihiine yeni-sı, 1 09; Odun -sı, 1 6S ;  Paşa -sı, 
326; Sa'adethane -sı, 1 4S ;  Si l ivri -sı 2SS· Yeni-
1 09; 2SS; 29 1 ; 3 1 0; 3 1 1 ; 3 1 3  

, , , 

Kapuağası çeşmesi, 2S9.Bkz. çeşme 
Kapuağası mahal lesi, 94.Bkz. mahalle 
Kapuağası Mahmud Ağa mahallesi, 97.Bkz. mahalle 
Kapuağası Ya'küb Ağa hammiimı, 3 .Bkz. hammaın 
kapucı, 37 ;  4S 
Kara Ahmedlü karyesi, 1 3 ;  27;  29; 76; 256; 309.Bkz. karye 
Kara Çelebizade cami ' i, 2 1 2; 2 1 3 .Bkz. cami'  
Kara deresi, 32 
Kara Hasanzade çiftliği, 1 94.Bkz. çiftlik 
Kara Mehmed Paşa çeşmesi, 290; 29 l .Bkz. çeşme 
KARA Mustafa (Suyolcular bölükbaşısı), 4S 
Kara Paşa, 1 1 4 
Karagöz Mehmed Paşa çeşmesi, 2S9.Bkz. çeşme 
Karagöz Mehmed Paşa suyı, 244.Bkz. su 
Karakemer, SS; 78; 94; 99.Bkz. kemer 
Karaki mahallesi. Bkz. mahalle 
Karaköy kapusı, 1 ;  2 1 2 .Bkz. kapu 
Karaköy mahallesi, I S.Bkz. mahalle 
Karcilpınarı, 64 
Kargal ı  mahallesi.Bkz. mahal le 
kargir tonoz kemer, I I S .Bkz. kemer 
karındaş, 33 ;  34; SO; 1 1 6; 1 30; 1 42; 1 79; 1 93 ;  224; 234; 2S3 ;  

2SS; 268;  er -, 26S;  kız -, 26S;  l i  eb kız -, 2S3 

3S7 

kiiriz, 2 1 ;  23 ;  97; - tecd!di ,  23 
Karka karyesi, 7; 1 24; 1 4S ;  249; 250.Bkz. karye 
karye, 4; 14 ;  1 5 ; I S ; 20; 3 1 ;  32 ;  3 3 ;  36;  37;  S I ;  S4; 60; 66; 

67; 70; 7 1 ;  72; 97; 1 1 0; 1 27;  I S5 ;  1 59; 1 63 ;  I SO; 1 93 ;  
1 97; 223 ; 224; 23S ;  237 .Ayrıca bkz. köy; Aras -si, 53 ;  
Arnavud -si, 1 1 0 ;  Atılyil -si, 1 63 ;  Ayvad -si, 4; 6;  
59; 1 42 ;  1 5 1 ;  I SO; I S7;  1 92 ;  1 95 ;  230; 243 ; Ayvad-si, 
97; Bağçe Belgrad -si, SS ;  1 04; 1 85 ;  Biiğçe -si, S; 14 ;  
1 0 1 ;  1 03 ;  1 07; 1 60; I S7;  2S3 ;  324 ;  329 ;  332;  Başhavz 

si, 1 0; Belgrad -si, S ;  1 4; S I ;  1 0 1 ;  1 03 ;  Bulgurl ı  -si, 
4 1 ;  63 ;  2 1  O; B urgos -si, 1 O; 1 2 ; 44; S6; 57; 1 66; C ebeci 
-si, I S ; 25 ;  46; S4; l l S ;  1 3 1 ;  1 40 ;  1 52 ;  1 6S ;  1 72;  1 74; 
20S; 2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 220; 22 1 ;  24 1 ;  2S I ;  309; 342; 
Cebecibaşı -si, 24S; Çavuş -si, 1 72; 1 74; 1 7S ;  224; 
Çengar -si, 2 1 0; 232; derbenci -leri, 27; Derbend -si, 
1 2 ;  Evaspa -si, 75 ;  1 00; 235 ;  237; istavros -si, 226; 
229; Kadi Y a ' küblı -si 9S· 1 29 ·  1 3 1  1 32 1 36 ·  1 3S ·  
1 39;  1 77 ;  200; 259;  Kalf� -�i ,  5 1 : Kar� A h:nedl� -si: 
1 3 ;  27; 29; 76; 256; 309 ;  Karka -si 7· 1 24·  1 45 ·  249· 
2SO; Kemerli  Belgrad -si, 1 06 ;  

'
K�teli 

'
-si,

' 
1 45 : 

Köm ü rci Belgrad -si 25 · 2S · 30 · 34· 62· 1 59 1 73 1 96 
206; 223 ; Kurıçeşme .:_si : 3 1  

'
ı ;  Küç�k _:_, I S ; 69 ; 1 59 : 

330;  Küçü kköy -si, 33S ;  M üderris -si 4S· 52 ·  S3 ·  69· 
1 27; 1 44; 1 46; 330;  N ü rekli -si, 1 55;  Orta

,
Bel

,

grad � 
si, S; 1 4 ; 33 ;  36; 3S; 40; 5 1 ;  S4;  60; 6 1 ;  73 ;  74; S2; 1 0 1 ;  
1 02;  1 03 ;  1 04; l OS ;  1 07; 1 39; 1 40; 1 92; 1 93 ;  207; 234; 
Petnahor -si, 1 O;  S uyolı  -si, 24 1 ;  Ten d im -si, S2; 
Tirekoş -si, S2; Topcılar -si J O· 52· 69·  92· 2 1 2 · 259· 
Uskumru -si, 76 ' ' ' ' ' ' ' 

Karye deresi, 6 1 . Bkz. dere 
kasaba: Fındıklı  -sı, 1 77; M udanya -sı, 1 5S 
Kasım Ağa cisri, 1 l l  
Kasım Ağa çiftliği, 92; l l l ; 259.Bkz. çiftlik 
Kasım Paşa, 1 57 
kasr-ı yed, I S3 ;  239; 29 1 ;  296 
kassab dükkanı, 3 1 3 .Bkz. clükkan 
Kassiib el-Hiicc Hamza mektebi, 22.Bkz. ınekteb 
Kassab Hacc H amza mahallesi, 3 .Bkz. mahalle 
Kassab Hasan mescicli, 3 .Bkz. mescid 
Kassab İ lyas mahallesi, 234; 293 .Bkz. mahalle 
Kassabbaşı tarlası, 256 
Kassabzade el-Hacc Mustafa Efendi çeşınesi, 293 .Bkz. çeşme 
kassiim, 239 
kati b: --i riih-ı abyan, 256 
Katib Hüsrev mescidi, 32 .Bkz. mescid 
Katib M uslihidd!n mahallesi, 244.Bkz. mahalle 
Kiitib Sinan mahal lesi, I S5 .Bkz. mahal l e  
Katib Şemsedd!n mahallesi, 53 .Bkz. mahalle 
Katlıınescid, 47 
katına !ağın, 3 1 2 .Bkz. lağm 
Kavak deresi, 1 2; 2S;  SO; 5 1 ;  S9; 9 1 ;  1 08; 260.Bkz. dere 
Kavaklıdere, 223 ; 3 1 2 .Bkz. karye 
kayd: tomara -, 326; 327 
Kay ış Mustafa Ağa su yı, 1 OS.Bkz. su 
kaza, S ;  1 2 ; ı s ; S4; 7S ;  7S; SO; S4; ss ·  S6· 87· 1 S3 ·  1 S9 ·  2 1 6· 

222; 227; 234; 237; 240; 24 1 ;  247; 297;
,
303;

, 
33 1 ; 332 : 

EyyCıb -sı, 1 4; 1 6 ; 5S ;  84; 2 1 S ; 2 1 6; 2 J S; 222; 23 1 ;  
Haslar -sı, S ;  1 3 ;  1 4; I S ; 1 9  25 ·  27· 3 1 ·  32 ·  34 ·  3 S ·  36  
37;  3S ;  40 ;  42 ;  45;  47 ;  48 ;  s ı : sı : s3 : s4 : ss : 56: s s : 60: 
6 1 ;  62; 63; 66; 67; 69; 70; 7 1 ;  72; 73 ;  74; 75 ;  76; 9 1 ;  95;  
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96; 98 ;  1 00; 1 0 1 ;  1 02 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 1 0; l l l ; 1 1 2 ;  
1 1 6; 1 1 8; 1 1 9 ;  1 20 ;  1 24; 1 26; 1 40; 1 63 ;  1 64; 1 93 ;  230; 
242; 243; 244; 245; 247; 249; 25 1 ;  252;  264; 276; 28 1 ;  
297; 3 1 9; 324; Okmeydanı  -sı, 33 1 ;  332; Üsküdar -sı, 
2 1 0  

Kazgancı mahallesi, 1 93 . Bkz. mahalle 
Kazıkcıoğlı çeşmesi, 29 l .Bkz. çeşme 
Kebeciler hanı, 7; 1 45 
Kebeciler hanı suyı.Bkz. su 
Keçeci Hatfin mahallesi ,  89.Bkz. mahalle 
Keçeci Piri mahal lesi, 1 78 .Bkz. mahalle 
Kefce mahallesi ,  2 1  O; 232; 233 .Bkz. mahalle 
Kefeli mahallesi ,  33 .Bkz. mahalle 
Kemal Paşa mahallesi, 1 99.Bkz. mahalle 
KEMANKEŞ All Paşa (Sadrazam), 8 
kemer, 6; 1 O; 1 6 ; 44; 46; 48; 52;  55 ;  56;  57; 58;  59; 67; 69; 

78; 82; 84; 94; 95;  98;  99; 1 0 1 ;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07; 1 1 0; 
1 1 8 ;  1 29; 1 3 5 ;  1 36 ;  1 37;  1 38 ;  1 39 ;  1 42 ;  143 ;  1 44; 1 60 ;  
1 66;  1 69;  1 70; 1 74; 1 75 ;  1 76; 1 8 1 ;  1 89; 1 90;  1 9 1 ;  1 92 ;  
1 97; 200; 223 ; 224; 227; 248; 259; 277; 297; 302; 303; 
334; 338 ;  - binası, 56; Akyar -i, 46; Ayvad -i, 1 48;  
1 49;  Balloğlı -i, 1 0 ;  Çaşnlglr Mustafa Ağa -i, 1 0 1 ;  
1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07; 1 48 ;  1 49; 223 ; 334; 335 ;  Ç ifte -, 
1 1 0; Çorbacı -i, 94; 99; Dalına -, 277; Güzelce -, 55 ;  
84 ;  1 69; 1 70 ;  1 74; 1 75 ;  1 76;  224; Kara -, 58 ;  78;  94 ;  99; 
kargir tonoz -, 1 1 8; Kırkçeşme -i, 6 ;  227; Kof -, 
297.Bkz. kemer; Kovuk -, 57;  Küçük -, 94; 99; 1 76;  
Ma'zfıl-i, 1 6; 48; 82; Mehmed Ağa -i, 1 66; 335;  
Mehmed Paşa -i, 334; Malova -i, 1 89; NasGh Ağa -i, 
334; 335 ;  Paşa -i, 302; 303 ;  335 ;  Sultan Süleyman Han 
-leri, 58 ;  334; 335 ;  sultaniyye -leri, 1 66; Turunçluk 
i, 1 44; 1 4q 

kemer-bend, 269 
Kemerdere, 1 3 1 ;  1 32 ;  1 35 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 39; 200; 

259.Bkz. dere 
Kemerler, 8 1 ;  90; 93; 95; 97; 1 08;  1 1 3 ;  1 1 5 ;  1 50; 1 67; 1 73 ;  

1 89; 1 96; 2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 220; 225; 276; 278; 302; 303;  
307; 3 1 0; 324; 328; 334; 335 ; 339 

Kemerler suyı, 324.Bkz. su 
Kemerli  Belgrad karyesi .Bkz. karye .Bkz. karye 
Kepenkci mahallesi, 65 .Bkz. mahalle 
Kepenkci Sinan mahallesi, 75.Bkz. mahalle 
kerlme, 1 94; 20 1 ;  258 
kestanelük, 1 1 4;  253 
keşf: - defteri, 326; - hücceti, 1 45 ;  1 46;  1 68; 1 74; 1 76 ;  

1 78; 1 80 ;  1 93 ;  1 97;  234 ;  239 ;  24 1 ;  253 ;  303 .Bkz. hüccet; 
- ü hüccet, 1 2; 1 7 ; - ü mu 'ayene, 1 5 ; 1 02 ;  200; - ü 
müşahede, 1 4 ;  26; 27; 29; 89; - ü tahmin, 77; - ü tahrlr, 
35 ; 43;  80; 206; 207; 209; 238;  276; 278; 280; 3 1 4; - ü  
vezn, 25 

keşlde, 268; 27 1 ;  272; 28 1 ;  286; 292; 293 ; 299; 300; 3 1 O; 
3 1 8; 328; 3 29; 330; 333 ; 3 4 1  

ketb ü tahrir, 85 ;  97; 9 8 ;  1 44; 1 47 ;  1 53 ;  1 57;  1 67; 1 73 ;  1 83 ;  
209; 2 1 5 ;  2 1 6; 220; 225; 228; 229; 23 1 ;  238; 242; 252; 
257; 258; 264; 3 1 5; 3 1 8; 340 

Keteli karyesi, 1 45 .Bkz. karye 
kethuda, 5; l l ; 1 3 ; 22; 25 ;  26; 27; 3 1 ;  35 ;  42; 45;  63 ; 7 1 ;  73 ; 

75; 82; 83 ;  85 ;  86; 1 30 ;  1 33 ;  1 36; 1 40; 1 4 1 ;  1 44; 1 45 ;  
1 46; 1 47; 1 49; 1 56; 1 64; 1 65 ;  1 66; 1 70; 1 75 ;  1 77;  1 8 1 ;  
1 84; 1 86; 1 9 1 ;  220; 222; 223; 225 ; 23 1 ;  232; 234; 236; 
238; 239; 240; 244; 247; 248; 249; 250; 25 1 ;  253 ;  254; 

İNDEKS 

255 ;  260; 26 1 ;  262; 263 ; 264; 276; 278; 290; 292; 294; 
30 1 ;  303; 306; 307; 309; 3 1 1 ;  3 1 5 ;  3 1 7 ;  3 1 8 ; 335 ;  339; 
340; harem -ları, 2 1 4; -lık h ıdmeti, 34; 39; 75 ;  76; 77;  
79; 208 

Kethuda Kadın vakfı, I I .Bkz. vakf 
ki larcıbaşı, 6 
Kılıç Ali Paşa mahallesi, 340.Bkz. mahalle 
Kılıç pınarı, 327.Bkz. pınar 
kıl let-i ma. Bkz. su kıl leti 
Kirasl ı ,  32; 36 
Kiraslıdere, 49; 1 80 ;  3 1 2 .Bkz. dere 
Kiraslıhavz, 34; 1 59;  223 .Bkz. havz 
kireç, 1 1 5 ;  1 28; 1 3 6  
Kireçfurunı deresi, 46.Bkz. dere 
Kiremitci Mustafa Ağa su yı, 260.Bkz. su 
Kiremitci S üleyman Çelebi mahal lesi, 1 54.Bkz. mahalle 
Kırkçeşme: - kemeri, 6; 227; - suyı, 6; 1 O; l l ; 1 2; 1 6 ; 1 7; 

1 8 ; 1 9 ; 25 ;  26; 3 1 ;  42; 47; 74; 80; 89; 90; 1 00; 1 08;  1 1 0 ;  
1 1 4; 1 22 ;  1 23 ;  1 52;  1 85 ;  1 87 ;  1 92; 1 93 ;  1 97; 222; 223 ; 
226; 227; 294; 300; 30 1 ;  309; 3 1  O; 3 1 8; 3 1 9; 326; 328; 
334.Ayrıca bkz. su; - suyol ı ,  6 ;  l l ; 1 2; 1 4  

K ırkçeşme suyolı, 5 
Kırkdört kapusı, 3 I 9.Bkz. kapu 
klse, 74; 1 54; 1 82;  226 
k i  tab zeyl- i  -, 2 1 4; 232; 236; 238; 24 1 ;  252; 256; 258; 265 
kitabet : - hıdmeti, 30 ;  1 52;  1 60; 1 9 1  
Kitabhane suyı, 3 1 5 .Bkz. su 
kıymet-i mis!, 1 22;  250 
Kızı lc ık deresi, 25; 1 73 ;  1 96 .Bkz. dere 
Kızılcıkl ıdere, 3 1 2 .Bkz. dere 
Kızılmaslak, 3 1 3  
Kızıltaş mahallesi, 1 58 .Bkz. mahalle 
Kızı lyar, 209 
Kızlar ağası hammamı, 279.Bkz. harnınarn 
Kızlar ağası vakfı, l i .Bkz. vakf 
KOCA All (Arpa emini), 89; 1 08 
Koca Hacı SGfı Mehmed Paşa vakfı, 1 09.Bkz. vakf 
Koca M ustafa Paşa cami' i, 289; 290.Bkz. cami' 
Koca M ustafa Paşa mahallesi, 289; 290; 292.Bkz. mahalle 
Koca Vezlr çeşmesi, 29 1 .Bkz. çeşme 
Kofkemer, 297 
Koğacı Dede mahal lesi, 1 90; 222.Bkz. mahalle 
Kopuzlıp ınar vadlsi, 79.Bkz. vadi 
Korubostanı, 44 
Koruk mahal lesi, 29 l .Bkz. mahalle 
Kostantıniyye, 28; 30; 1 00; 1 5 1 ;  1 87;  1 98;  204; 206; 207; 

209; 2 1 1 ;  22 1 ;  223; 225; 228; 234; 237; 239; 240; 244; 
252; 256; 258; 278; 288 

Kovukkemer, 44; 57 .Bkz. kemer 
Koyun deresi, 1 46 .Bkz. dere 
Koyunağlı sarayı, 1 65 .Bkz. saray 
Koyunsavanı ,  282 
köhne su kanatı, 36 .Bkz. kanat 
Kömürci Belgrad karyesi, 25;  28;  30 ;  34; 40; 62; 1 59; 1 73 ;  

1 96; 206; 223 .Bkz. karye 
KÖPRİLİ Mehmed Paşa (Sadrazam), 256; 257;  267 
Köpri l i  Mehmed Paşa evkafı, 32; 257; 263; 267.Bkz. evkaf 
Köpr i l i  Mehme� Paşa suyı, 29.Bkz. su 
Köpri l i  sarayı, 307; 308 .Bkz. saray 
köprü, 1 4 1  1 
KÖSEM Viiiide Sultan, 288; 289; 290 



İ STANBUL SU KÜLLİYATI 

köy, 20.Bkz. karye; Ayva d -i, 60; Cebeci -i, 66; I 7 I ;  204; 
M üderris -i, 8 ;  I 3 ;  37; 66; 67; 70; 244; Orta-, 6 I ;  
3 I 2 ;  Papas -i, 5 I 

Kubfırpınarı deresi, 42.Bkz. dere. Bkz. vadi 
kGh, 25;  28 
kulle, 4; 2 1 5 ;  266 
Kulağlı bostanı deresi, 30 .Bkz. karye 
Kum mas! ağı, 1 57 .Bkz. ınaslak 
kumaş, 20 
Kumkapu, 45; I 60; I 85 ;  222; 240.Bkz. kap u 
Kumluk, I 8; 72 
Kumluk deresi, 240.Bkz. dere 
kura, 20; 2 ı ;  24; 224; 342; - ahallsi, 2 ı 
Kurd bostanı, 57 
Kurıçeşıne, 2 
Kurıçeşme karyesi, 3 I ı .Bkz. karye 
Kurşunl ı  Han, 34 
Kurşunlı odalar, 48 
Kuşbazlar, 247 
kuyu, I ;  2 ;  3; 4;  5 ;  1 6; 2 1 ;  35; 64; I 1 7; 1 49.Ayrıca bkz. abar; 

- hafrı, 4; 29; 36; 52; 53 .Bkz. hafr; - kazma, 5 ;  
müteferrik -, I I 7 

Kuyumcı Bahşayiş mahal lesi, 278; 280.Bkz. mahalle 
Küçük Ayasofya, 99; 267 
Küçük Çınarl ıçeşme, I 1 7 
Küçük evkaf, 298.Bkz. evkaf 
Küçük hamınaın, 289.Bkz. harnınarn 
Küçük Hasan Paşa maslağı, 242.Bkz. mastak 
Küçük mahallesi, 1 03 ;  1 87 .Bkz. mahalle 
küçük mukabeleci, 148  
Küçükkara m a n ,  ı ı ;  I 46 
Küçükkarye, I 8 ;  69; I 59; 330 .Bkz. karye 
Küçükkemer, 94; 99; I 76 
Küçükköy, 5; 9; 1 5 ; 1 7; 24; 3 1 ;  46; 47; 63;  7 1 ;  72; 86; 9 1 ;  

ı 1 2 ;  1 1 3 ;  1 23 ;  1 4 1 ;  1 46; 1 72;  1 97; 238; 239; 240; 260; 
264; 297; 3 I 4; 338 .Bkz. karye, köy 

künk, 9; 4 1 ;  43 ; 59; 1 09; I 1 5 ; 1 43 ;  1 44; 1 47; 1 57; 1 60; 1 78 ;  
1 84; 1 94; 242; 249; 256; 282; 303;  3 1 3 ;  3 1 5 ; -.döşeme, 
I I 5; altı pul luk -, I 78; 282; 283;  3 I 5; atik -, 9; birerl ik 
-, 282; Eyyfıb -i, 283;  ferş a l ınan -, 303 

Kürkcibaşı mescidi, 2.Bkz. mescid 

L 
1ağm, ı 4; 27; 28; 29; 30; 32;  33 ;  34; 36; 38 ;  40; 4 ı ;  42; 43;  

44; 45; 46; 47; 48; 49; 5 1 ;  53 ;  56; 58 ;  59; 60;  62;  63 ; 64; 
67; 69; 70; 7 1 ;  72; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8� 8 1 ;  82; 83;  
85;  86; 87; 88;  89; 90; 9 ı ;  93;  94; 96; 97; 98; 99; ı 00; 
1 03 ;  ı 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08 ;  1 09; ı 1 0; ı ı ı ;  ı ı 2; ı ı 5 ;  
I ı 6; 1 1 7; I 1 8 ; ı 23 ;  1 24; ı 25 ;  ı 26; ı 27; 1 28 ;  ı 29; 1 3  I ;  
ı 32; 1 33 ;  ı 35 ;  1 36; 1 37 ;  1 38 ;  1 39; 1 40 ;  1 4 1 ;  1 42; ı 43 ;  
ı 44; 1 45 ;  1 46;  1 47; 1 48 ;  1 49; 1 52;  1 53 ;  1 57;  1 59;  1 60; 
ı 6 I ;  1 64; 1 66; 1 69; I 7 ı ;  1 73 ;  1 74; 1 78 ;  1 84; 1 85 ;  1 86; 
ı 89; ı 94; 1 95 ;  1 97; 200; 202; 203; 208; 2 1 0; 2 1 4; 2 1 6; 
2 1 7; 2 1 8; 220; 22 1 ;  223; 232;  238; 24 1 ;  242; 247; 249; 
25 ı ;  253 ;  255 ;  256; 257; 259; 276; 277; 283 ; 297; 303;  
3 ı 2; 3 ı 5 ;  3 ı 9; 330; 33 ı ;  332;  335 ;  338 ;  339;  342;  -
ağzı, 59; 1 57;  2 1  I ;  232; 3 ı 5 ; - binası, 63; - tathlri, 
ı 1 5 ;  ana -, 56; 203 ; 2 ı 8; 277; 330; -cı, 87; kargir 
lar, I 02; 248; katına -, 3 I 2; ınir! -lar, I 00; münhedim 
-, ı 48; S afer Ağa -ı, 342; Sultan Süleyman Han taş -ı, 

3 59 

I 64; tahte' l-arz -, 86; tahte ' l -arz - ü kanavat, ı 5 ı ;  ı 59; 
1 64; 1 66; 1 72;  ı 75 ;  1 76; 1 80 ;  ı 8 I ;  1 87; ı 90; 1 92; 1 93 ;  
207; 209; 2 ı 2;  230; 234; 2 3 5 ;  2 3 7 ;  238; 239; 240; 243 ; 
244; 245; 256; 264; 277; 279; 282; 3 1 5 ;  342; taş -, I 64; 
taş ile ınebnl -, 1 28; Tuna -ı, 224; Yedekci Mehmed 
Paşa -ı, 342 

La la Hayreddin mahallesi, ı 67.Bkz. mahalle 
Laleli cami ' i, 3 1 3 ;  3 1 8  
Lale l i  çeşmesi, 278; 280; 3 I 3 ;  3 ı 8 .Bkz. çeşme 
Lalezar, 289; 290 
LALEZAR (Defterdar), 20; 22 
Langa, 5 1 .Bkz. semt 
Langa çeşmesi, 3 1 3 .Bkz. çeşme 
Langa yenikapusı, 3 1 3 ;  3 ı 9 .Bkz. kapu 
Leveııd ç i ftl iği, 1 57 .Bkz. çiftlik 
liman, 1 25 ;  1 79; I 80; 334; 335 ;  Kadırga -ı, I 25; 1 79; ı 80; 

334; 335  
Langazade suyı, 253  
Lutfi Paşa hamınamı, ı .Bkz. harnınarn 
lüle, 1 ;  2; 3; 4; 5; ı 5 ; ı 9; 2 1 ;  42; 49; 6 ı ;  65;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  

1 07; 1 29; 1 4 1 ;  1 57;  2 1 2; 268 ;  270;  272 ;  273 ; 274; 297; 
3 1 9; 324; 3 27; 33 1 ;  334; -si burma, 1 ;  2; 3; 4; 2 ı ;  22; 
23; ya bana akar b urma -, I 9 

M 
ma', 7; 1 4 ;  1 6 ; 30;  3 1 ;  33 ;  35 ;  36;  38 ;  4 1 ;  43 ; 48; 54; 59; 63 ; 

95;  1 59; 1 8 1 ;  200; 208; 2 1 0; 242; 247; 257;  259; 263 ; 
266; 269; 272; 273 ; 275; 276; 28 ı ;  283 ; 285;  309; 326; 
327; 340; - cem' u !ahsil i ,  49; 54; 75; 77; 8 ı ;  85; I 02; 
- erbabı, 47; 49; 53 ; 7 1 ; 72; 85 ; 95 ;  ı oo; ı ı 2 ;  1 1 5 ;  1 25 ;  
1 4 1 ;  1 48; 1 49;  --i azb, 49 ;  6 ı ;  64 ;  95 ;  I 1 7 ; I 1 8 ; -i 
cari, 9 ;  35 ;  42; 43 ; 44 ;  62 ;  65 ;  68; 77; 80 ;  88; 95;  96 ;  99; 
1 00; 1 08;  1 1 5 ;  ı ı 9 ; 1 42; 1 5 1 ;  1 55 ;  ı 57; 1 59; 1 60;  1 6 1 ;  
ı 64; ı 69; ı 75; 1 84 ;  1 94; 2 0  ı ;  227; 230; 234; 236; 237; 
238; 239; 24 ı ;  252; 254; 26 ı ;  270; 277; 34 1 ;  --i halis, 
42; 49; --i lezlz, 1 04 ;  1 47; 1 54; 1 65 ;  1 66; 1 70; 1 7 1 ;  1 72;  
ı 74; 1 76; ı 79; ı 8 ı ;  1 90; ı 94; 1 95 ;  ı 99; 204; 205; 206; 
207; 209; 2 1 0; 2 ı 2; 2 1 3 ;  220; 22 1 ;  222; 223 ; 224; 225; 
226; 228; 229; 23 ı ;  232;  233 ;  234; 240; 24 ı ;  242; 243 ; 
25 1 ;  252; 253 ;  256; 257; 259; 260; 26 ı ;  262; 263 ; 264; 
265; 266; 267; 268; 270; 27 1 ;  272; 273 ; 274; 275; 276; 
279; 280; 28 1 ;  282; 283;  284; 285; 286; 287; 288; 294; 
295 ; 297; 298; 299; 300; 30 ı ;  302; 303; 304; 305; 306; 
307; 308; 309; 3 ı O; 3 1 1 ; 3 1 2 ;  3 1 5 ; 3 1 6; 3 ı 7;  3 ı 9; 320; 
32 ı ;  322; 323; 3 24; 325; 326; 327; 328; 330; 33 ı ;  332;  
333 ;  334; 335 ;  336 ;  337;  338 ;  339;  340;  34 ı ;  342; 
343 .Ayrıca bkz. ab, miyah, su. 

mahall, 7 ; 8 ; 9; 1 0; l l ;  1 2; 1 3 ;  1 5 ; 1 6; 1 7 ; ı 8 ; 23 ; 24; 25 ; 26; 
27; 28; 29; 30; 3 ı ; 32 ;  33; 34; 3 5 ;  36;  37;  38; 39 ; 4� 4 1 ;  
42; 43;  44; 45;  46; 47; 48; 49; 50; 5 ı ;  52; 53 ;  55 ;  57; 58; 
59; 60; 62; 63;  64; 65;  67; 70; 7 ı ;  72; 73 ; 75 ;  76; 77; 79; 
80; 8 1 ;  82; 83;  85;  87; 88; 90; 9 1 ;  95;  96; 97; 98; 99; 1 00; 
1 09; ı ı ı ;  ı 1 2; ı 1 3 ;  ı 14; ı 1 5 ; ı 1 6 ; ı 1 7 ; ı 1 8 ; ı ı 9; ı 20; 
1 2 1 ;  1 24; 1 28; 1 29; 1 30; 1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36; 
1 37;  1 38; 1 39; 1 40; 1 4 1 ;  1 42; 1 44; 1 45 ;  1 46; 1 47; 1 48 ;  
1 49;  1 50; 1 5 1 ;  1 52 ;  1 53 ;  1 54; ı 55 ;  1 56; 1 57;  1 58; 1 59; 
1 60; 1 6 1 ;  1 64; 1 67; 1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72;  1 73 ;  1 74; 1 75 ;  
1 76; 1 77;  1 78 ;  1 80; 1 8 1 ;  1 83 ;  1 85 ;  1 86; 1 87;  1 88 ;  1 89; 
I 90; 1 95;  I 96; I 97; I 98; 1 99; 200; 203 ; 206; 207; 208; 
209; 2 1 0; 2 1 6 ;  2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 220; 22 1 ;  223; 224; 225; 
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226; 227; 22S; 229; 230; 23 ı ;  232; 233; 234; 235 ; 236; 
237; 23S; 239; 240; 24 ı ;  242; 243 ; 245; 246; 247; 249; 
2S ı ;  252; 2S4; 2S5 ; 2S6; 2S7; 2SS; 2S9; 260; 263 ; 264; 
265; 267; 27 ı ;  273; 274; 27S; 277; 27S; 2SO; 2S2; 2S6; 
2S7; 2S9; 29 ı ;  293; 294; 295; 29S; 303; 304; 305; 306; 
307; 3 ı O; 3 ı 2; 3 ı 4; 3 ı S ; 3 1  6; 320; 322; 327; 32S; 329; 
330; 332; 333 ; 334; 33S ; 336; 339; 343 

mahalle, mahal lat, 1; 2 ·  3· 4 · s· 6 ·  7 ·  s ·  9 ·  ı o· 1 2 · 1 3 ·  1 6 ·  1 7 ·  
ı s; 1 9 ;  2 ı ;  22; 2 3 ;  24: 2s; 2s

: 
29· 3o

' 
3 1

:
32

:
33

:
34

: 
3S

: 

36; 37 ; 3S ;  39 ; 40; 4 ı ;  43 ; 44� 4S � 46� 47� 49� so� s ı � s2� 
S3 ; 54; 55 ;  S6; S7; SS ;  59; 60; 6 ı ·  62· 63 ·  64· 65 · 66· 67· 
6S; 69; 70; 7 ı ;  72; 73 ; 74; 7S ; 76� 77� 78� 79� so: s ı : s2: 
S3; S4; SS ;  S6; S7; SS; S9; 90; 9 1 ·  92· 93· 94· 9S ·  96· 97· 
9S; 99; ı oo; ı o3 ; ı o4; ı os; ı o6; I07;

'
ı os

'
; ı o

'
9; ı

'
ı o ; 

'
ı ı ı : 

ı ı 2 ; ı 1 3 ;  ı 14 ; ı ı s ;  ı 1 6; ı ı 7; ı ı s ; ı ı 9; 1 20; ı 2 I ;  1 23 ; 
1 24; 1 2S ;  1 26; 1 27 ; 1 29; ı 30; 1 32 ;  1 33 ;  1 34; 135 ; 1 37; 
1 3 S; 1 39; 1 40; 1 4 1 ;  1 42; 1 44; 1 4S ;  1 4S; I SO; I S I ;  I S2; 
I S3 ;  1 S4; I SS ;  I SS ;  I S9; 1 63 ;  1 64; 165; 1 67; 1 6S ;  1 72; 
1 74; 1 75 ;  1 76 ; 1 7S ;  1 79; I S2; J S3 ;  I S4; ! SS ; I S7 ; ! SS; 
I S9; 1 90; 1 9 1 ;  1 93 ;  1 94; 1 95 ;  1 96; 1 97 ; 1 9S; 1 99 ; 203 ; 
204; 205; 207; 2 1 0; 2 1  1 ;  2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 5 :  2 1 6; 2 1 7; 220; 
22 ı ;  222; 223; 224; 225; 227; 22S; 229; 23 ı ;  232; 233; 
234; 235 ; 236; 237; 239; 240 24 1 . 242· 244· 245 · 24S 
249; 25 ı ;  252; 253 ; 2S4; 256

: 
257

: 
25S

: 
26 ı

: 
262

: 
263

: 

267; 26S; 270; 272; 277; 27S� 279: 280: 2S2: 287� 28s: 
289; 290; 29 ı ;  292; 293 ; 29S; 296; 303; 306; 308; 3 ı 3 ;  
3 ı 4; 3 ı S ; 3 ı 6; 3 ı 9; 324; 326; 327; 32S ;  329; 33 ı ;  332; 
333 ; 334; 337; 338; 339; 340; 34 1 ;  Abdi Çelebi -si, 
292; Ah med Çelebi -si, 29; 242; Akbıyık -si, 56: S7; 
S9; 84; 1 75 ; 205; Akseki -si, 145 ;  Akşemseddin -si, 
21 2; 21 3 ;  Ali Fakih -s i , 292; Ali Paşa-yı Atik -si, 248; 
Ali Paşa-yı Cedid -si, 9 1 ;  Altıboğça -si, 1 1 4; Arabacı 
Bayezid --;:-si, 244; 289; Arahacılar -si, 40; Arpa emini 
-si, 33; Aşık Paşa -si, 32; 1 93 ;  Atik Mesih Paşa -si, 
279; 280; Baba Haydar-ı Nakşibendi -si, 1 40; 1 48; 
263 ; Balaban Ağa -si, 2 1 6; 2 1 7; Başcı Hacı Mahmud 
-si, 46; Bayezid Ağa -si, 7; Bayezid-si ( İstanbul), 
S3; 1 62; Bazergan -si, 289; Bezzaz-ı cedid -si 28· 
Bıçakcı Ferhad -si, 90; Bostancı başı Ali Ağa -si,

' 
1 79: 

Cami'-i kebir -si, ı 07; ı 58; Canbaziyye -si, 292; 
Cezeri Kası m  Paşa -si, 8; 1 3 ;  67; 79; 1 1 6; 24 1 ;  Çakır 
Ağa -si, I S9; 1 9 1 ;  1 96; 220; 22 1 ;  222; Çavuş Kasım -
si, 24 1 ;  25 1 ;  Çavuş -si, 6; Çavuşbaşı -si, 1 9; 
Çelebioğlı -si, 34; 1 OS; 1 SO; ı 59; 223; 306; Çerakcı 
si, 3 ;  22; Çıkrıkçı -si, S ;  Çilingirbaşı -si, 1 ;  Çoban 
çavuş -si, S2; Davud Ağa -si, 223; Daye Hatlin -s i , 
46; S4; 1 1 3 ;  1 64; 26 1 ;  3 1 6; 337; 33S; 339; Demürkapu 
-si, 39; 4 1 ;  Deniz Abdal -si, 1 8S ;  Derviş A li -si, 63; 
Divan e Ali -si, 3 1 5 ; Dizdariyye -si, l l  O; ı ı ı ;  Efşancı 
-s i , 3 ;  el-Hacc A hmed -si, 227; el-Hacc Küçük -, 
103 ;  I S7 ;  el-Hacc Piri -si, 3 ;  22; ei-Hacc Timurtaş 
si, 1 6S ; E lvlinzade -si 30· 44· 57· 67· 79· 80· 1 42· 
Esirci Kemal  -si, 90; Evliy§ -'si 2

,
88· Fenftri �si 4

: 

Fena yi Dede -si, 29 1 ;  Firfiz Ağa 
'
-si,

' 1 00; Gencer
' � 

si, 62; Genci Hatlin -si, 69; Gül cam i' i  -si, 40; 
Gülfilm Hatlin -si, 1 1 7 ;  Gü ngörmez -si, 47; Hacc 
Bayram -si, 2; Hace Ali -si, 76; Hace Hayreddin_,
si, SS ; Hace Kasım -si, 1 2 1 ;  30S; Hace Paşa -si, ?S: 
12 ı ;  234; H a  ce Y u n us -si, 9; H acı  Hamza -si, SO; 54: 
SS ; 6 1 ;  67; 68; Hacı  Hatfin -si, ı O; H acı  İ vaz -si, so; 
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Hacı Su mak -si, 1 ;  Hacı T i m u r  -si, 29 1 ;  Haliloğlı -
sı, 36; Hasan Ağa -si, 2 1  O; 232; 233; Hatfin iyye -si, 
293; Haydarhane -si, ı ı 1 ;  ı 89; Hobyar -si, 25 ; 78; 
90; 98; 1 04; 12 ı ;  1 26; 280; 290; Hoşkadem -si. 2 ı ı ;  
245; 258; 267; H üseyin Ağa -si 1 O 99 1 39  1 68 1 76 · 
i mam A l i  

.
-si, 56; 1 30; 224; İsl;ak 

'
Paş� -s

'
i ,  ss : 1 7 5 : 

287; 296; lskender Paşa -si, 1 2 1 ;  203 ; 248; 272; İslam 
Beğ -si, 1 9 1 ; .  Kabasakal -si, 85; 1 82 ;  1 83 ;  2S4; 
Kabasakal Sinan Ağa -si, 4S; 56; 1 76 ; Kalenderhane 
-si, 24; 75; 1 98 ; Kaliçeci Hasan -si, 1 68 ; Kapuağası 
Mahmud Ağa -si, 97; Kapuağası -si, 94; Karaki -si, 
1 1 3 ;  Karaköy -si, I S ; Kargalı -si, 74; Kassab Hacc 
Hamza -si, 3; Kassab İlyas -si, 234; 293; Katib 
M uslihiddin -si, 244; Katib Sinan -si, ı 8S ; Katib 
Şemseddin -si, 53; Kazgancı -si, 1 93 ;  Kazgani Sa'di 
-si, 290; Keçeci Hatlin -si, S9; Keçeci Piri -si, ı 78; 
Kefce -si, 2 1 0; 232; 233 ;  Kefeli -si, 33 ;  Kemal Paşa 
-si, 1 99; Kepenkci -si, 6S; Kepenkci Sinan -si 7S · 
Kılıç A l i  Paşa -si, 340; 34 1 ;  Kiremitci Sü ley

,
ma� 

Çelebi -si, 1 54; Kızıltaş -si, 1 58 ; Koca M ustafa Paşa 
-si, 290; Koğacı D ed e -s i , 1 90; 222; Koru k -si, 29 ı ;  
Kuyunıcı Bahşayiş -si, 278; 280; Küçük Ayasofya -
si, 267; Lala Hayreddin -si, 1 67; Ma' n isalı  Çelebi -
si, 88; M a ' n isalı  Mehmed Paşa -si, 88; Mahmud Paşa 
-si, 1 0; ı ı 6; 256; Malcı  -si, 292; Mesih Paşa -si, S8; 
280; Mesih Paşa-yı Atik -si, 80; Meydancık -si, 62; 
Mi' mar Kemal -si, ı 05 ;  M i ' mar Sinan -si 92· 
MirahOr -si, 1 7 ; 292; Molla Gürani -si 2 ·  80· 9S

: 

ı ı 8; ı S4; Molla Hüsrev -si, 1 6; 8 1 ;  Molla Ke�tel �si: 
1 87 ; M uhtesib Karagöz -si, 1 1  1 ;  2 1 2; 2 1 3 ;  M u rad 
Paşa -si, 3 8; 39; 290; M u rad Paşa-yı Atik -si, 207; 
M ustafa Paşa -si, 76; N a ' l lımescid -si, S3 ;  78; 
Nah lbend -si, 1 95 ;  23 1 ;  240; Nevbahar -si, 87; 
Nevbethane -si, 37; Nişancı  Paşa-yı Atik -si, S6; 240; 
Oruç Gazi -si, ı 23 ;  Ördek Kassab -si, 1 ;  Paşmaki 
Şüca' eddin -si, 1 94; Piri Ağa -si, 1 5S ;  ı S8 ; 
Samanviren -si, 1 53 ;  Sancakdar Hayreddin -si 244· 
292; Sarı M usa -si, 89; ı 08; Sarı N as u h -si, ı S; s ı : 
Selam i �eh med Beğ -si, 1 06; Serrac Doğan -si, S ı ;  
Serrac Ishak -si, 93; Servi -si, 77; Seydi Ömer -si, 
289; 290; 293 ; Seyyid Ömer -si, 1 72; 1 74; Simkeş -si, 
96; Sinan Paşa -si, 62; 65 ;  Sinan Paşa-yı Atik -si, 43; 
Sivrikoz -si, 72; Soğan Ağa -si, 34; 54; 267; 26S; 
Solak Sinan -si, 64; S u ltan Bayezid (Edirne) -si, 1 1 3 ;  
Şeyh Ebu' I-Vefa -si, 227; 22S; Şirmerd Çavuş -s i , 
1 97; Takıyyeci Ca'fer -si, 4 1 ;  Tarsus -si, 2S9; Taşcı 
M ustafa -si, 1 20; 1 7S ;  Tavaşi Süleyman Ağa -si, ı s5 ;  
Terceman Y u n us -si, 1 1 2 ;  T i m u rhan -si, 252; 2S3; 
Tim u rkapu -si .Bkz. Demürka p u ;  Toklu Dede -si, 
1 52; Tophane -si, 7 1 ;  1 00; Tfiti Abdül latif -si 262· 
263; Uzun Şüca' -si, 1 6; 2 ı 5 ; Uzu n Y usuf -si

' 291
: 

293; Üçbaş -si, 1 27; Üskü bli  -si 49· ı 84· 207
: 
225

: 

Yeled-i Karabaş -si, 289; Y a ' küb A�a �si, 22; 2s: 

Yaşcıbaşı mescid-i şerili -si, 1 I S ; Yatağandere -si, 
23; Zeyrek -si, 9; 88; 252; 32S 

mahkeme, 226; 3 1 7 ; 33 1 ;  339; 340; EyyCıb-i Ensari -si, 
2S5; I:Jasıar -si, 3 ı 7; 339 ; Mahmud Paşa -si, 226 

MAHMljD (Has ı ar naibi), 3 ı ;  5 S  
MAHMUD (Kasabbaşı), 32  
MAHMÜD (S i ıahşör), 329; 333 
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MAHMÜD (Topçular katibi), 3 
MAHMÜD (Yanya beyi), 4 
MAHMÜD Ağa (Gümrük emini), 24 
MAHMÜD Ağa (Kapıcıbaşı), 8 
Mahmud Ağa çeşmesi, 58 .Bkz. çeşme 
Mahmud Ağa suyı, 1 73 ;  1 96.Bkz. su 
MAHMÜD Han, 288 
MAHMÜD Paşa (Defterdar), I 1 1 
Mahmud Paşa cami ' i ,  1 6 ; 1 3  1 ;  304; 305;  307; 308.Bkz. 

cami' 
Mahmud Paşa mahal lesi, 1 O; 79; 1 1 6; 256; 28 l .Bkz. 

mahalle 
Mahmud Paşa mahkemesi, 226.Bkz. mahkeme 
Mahmud Paşa suyı, 86; 92; 1 ı ı ;  ı ı 2 ;  ı 29; ı 3 ı ;  2 1 3 ;  246; 

259.Bkz. su 
Mahmud Paşa suyolı, 2 1 2  
Mahmud tarlası, ı O 
mahzar, 1 2 1 ;  ı 30; 1 46; ı 5 ı ;  ı 52 ;  1 54; 1 55 ;  ı 58; ı 59 ;  ı 63 ;  

ı 64; ı 65 ;  ı 66; ı 68 ;  ı 69 ;  ı 7 ı ;  1 72;  1 74; 1 75 ;  ı 76; 1 77;  
ı 78 ;  ı 80; 1 83 ;  ı 84; 1 85 ;  1 87; ı 89; 1 90; ı 92;  1 93 ;  1 95 ;  
ı 97; 1 98; 20 1 ;  203 ; 207 ;  2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 22 1 ;  223 ; 224; 
226; 227; 228; 229; 230; 234; 235; 239; 240; 242; 244; 
246; 247; 25 ı ;  253 ;  257; 262; 264; 267; 268; 303;  3 1 6; 
335 ;  342 

mahzen: - müsennatı, 65; su -i, 59; 65; 1 28; 1 53 ;  297 
makabir, ı 63 
maksem, 1 ;  8; 1 9; 2 1 ;  65; 1 76; 2 1 2; 2 1 3 ;  24 1 ;  25 1 ;  269; 272; 

274; 275; 276; 28 1 ;  283 ; 285; 286; 299; 300; 302; 307; 
308 ;  3 1 0; 3 1  I ;  3 1 3 ;  3 1 8 ;  320; 32 1 ;  322; 323; 340; 342; 
Ayasofya -i, 326; -den ayırma, 8 ;  su -i, 24 1 ;  25 1 ;  
Yenibağçe -i, ı 

mal : -ı ınevkuf, 2 1 3 ;  --ı vakf, 1 60; 1 79 
Malcı mahal lesi, 292 .Bkz. mahalle 
malik, 37; 94; ı 1 3 ;  ı 1 4; ı 1 9; 1 47; 1 49; iştiraen -, ı 1 9 ; 

şiraen -, 1 20; ı 42; ı 70; 1 74; 1 76; ı 77; 1 78; 1 92; 253 ;  
254; 259 

malikane, 94 
ınan d ı ra, 59; 1 70; 226; 227 
Ma'nisal ı  Çelebi  mahal les i .Bkz. mahalle 
Ma' nisalı  Meh med Paşa mahallesi, 88.Bkz. mahalle 
mas! ak, 1 ;  2; 3 ;  1 8 ; 22; 36; 56; 80; 99; 1 1 8; 1 36; 1 53 ;  1 57; 

1 76; 1 8 1 ;  1 84; 1 92 ;  2 1 0; 23 1 ;  232; 233 ;  270; 290; 293 ; 
3 ı 9; 324; 325; 328; 330;  - binası, ı ı 5; -dan ifraz, ı 8; 
56; 3 1 9; -dan nübu', 1 1 8 ; Derin -, 1 30; 2 1 6; 2 1 7; Kum 
-ı, 1 57; Küçük Hasan Paşa -ı, 242; Mehmed Efendi 
ı, 293 ; Müstedam Çavuş -ları, 293 ; Rumi -, 1 1 8 ;  248; 
su -ı, 206; Sultan Süleyman Han -ı, 1 24 

masura, 1 ;  2; 3 ;  4; 5; 6; 7; 8; 9; 1 0 ; 1 1 ;  1 2 ; 1 3 ;  1 5 ;  1 6; 1 7; 
ı 8; ı 9; 2 ı ;  24; 25 ;  26; 27; 28; 29; 30; 3 ı ;  32; 33 ;  34; 35 ;  
36;  37;  38 ;  39;  40 ;  4 1 ;  43 ;  44 ;  45 ;  46; 47 ;  48 ;  49 ;  50 ;  5 1 ;  
52; 53 ;  54; 55 ;  56;  57; 58 ;  59; 60; 6 1 ;  62; 63; 64; 65;  66; 
67; 68; 69; 70; 7 1 ;  72; 73 ; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  
82; 83;  84; 85;  86; 87; 88; 89; 90; 9 1 ;  92; 93;  94; 95;  96; 
98; 99; 1 00; 1 0 1 ;  1 02;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07; 1 08; 1 09; 1 1 0; 
l l l ; ı 1 2 ; ı 1 3 ;  ı 1 4; ı 1 5 ; 1 1 6; 1 1 7 ; ı 1 8 ; ı 1 9; 1 20; 1 2 1 ;  
1 23 ;  1 24; 1 25 ;  1 26; 1 27;  1 28; 1 29; 1 30; 1 3 1 ;  1 32;  1 33 ;  
1 34; 1 35 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 39; 1 40; 1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  1 44; 
1 45 ;  1 46; 1 47; 1 48 ;  1 49 ;  1 50; 1 5 1 ;  1 52 ;  1 53 ;  1 54; 1 57 ;  
1 58 ;  1 59 ;  1 60; 1 6 1 ;  1 62;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 67; 1 68 ;  1 70; 
1 7 1 ;  1 72 ;  1 73 ;  1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77;  1 78; 1 79; 1 82 ;  1 83 ;  
1 84; 1 85 ;  1 87; 1 88 ;  1 89; 1 90; 1 9 1 ;  1 92;  1 93 ;  1 94; 1 95 ;  

3 6 1  

1 97; 1 99; 200; 20 1 ;  203 ; 204; 207; 209; 2 1 1 ;  2 1 2; 2 1 3 ; 
2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 22 1 ;  222; 223; 224; 225; 227; 
228; 229; 23 1 ;  233; 234; 236; 237; 239; 240; 24 ı ;  242; 
243 ; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 25 1 ;  252; 253 ;  
254;  255 ;  257; 259; 260;  26 ı ;  262;  263; 265; 266; 267; 
268; 27 ı ;  275; 276; 277; 278; 279; 280; 282; 284; 285; 
287; 288; 289; 290; 29 1 ; 292; 293 ; 294; 295; 297; 298; 
299; 300; 3 0 1 ; 302; 303; 304; 305;  306; 308; 3 1  O; 3 1  4; 
3 ı 5 ;  3 ı 6; 3 ı 9; 320; 322; 323 ;  324; 326; 327; 328; 329; 
33 1 ; 333 ; 334; 335 ; 336; 337; 338 ;  340; 342 

Matbalı-ı amire, 1 39; 1 93 ;  1 94 
Maya deresi, 1 6; 1 7 
Ma'zul kemeri, 1 6; 82.Bkz. kemer 
meblağ, 39  
meclis :  akd-i -, 1 5 ;  35 ;  65;  80 ;  87 ;  92; 95;  1 3 1 ;  1 32;  1 35 ;  

1 36; 1 37;  1 38 ;  1 58; 1 70; ı 89; 1 93 ;  1 94; 1 96; 204; 206; 
207; 208; 2 1 4;  220; 225; 228; 232; 238; 24 ı ;  242; 245 ; 
25 1 ; 255 ; 256; 263 ; 264; 278; 28 1 ; 3 ı 3 ; 3 ı 5; 3 1 8  

mecra, 5 ;  6; 7;  8 ;  9; 1 0; ı 1 ;  1 2; ı 3 ;  ı 4; 1 6; 1 7; 1 8 ; ı 9; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 3 ı ;  32; 33; 34; 35; 36;  37; 38;  40; 
4 ı ;  42; 43;  45; 46; 47; 48; 49; 50; 5 1 ;  52 ;  53; 55; 56; 57; 
58 ;  60; 6 ı ;  62; 63;  64; 66; 67; 68; 69; 70; 7 ı ;  72; 73 ; 74; 
75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 ı ;  82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 
90; 9 ı ;  92; 93;  94; 96; 98; 99; 1 00; 1 0 1 ;  ı 02;  1 03 ;  ı 04; 
1 05 ;  ı o6; 1 07; 1 08; ı o9; ı 1 0 ; ı ı 1 ;  ı ı 2 ;  ı ı 3 ; ı ı 5 ;  ı ı 6; 
ı 1 7 ; ı ı 8 ; ı 1 9 ; ı 20; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 25 ;  1 28; 1 29; 1 3 1 ;  1 32;  
1 33 ;  1 34; ı35;  1 36; ı 37;  1 38; ı 39; 1 40; 1 4 ı ;  1 42; 1 44; 
1 45 ;  1 46; 1 47 ;  1 48 ;  1 49 ;  1 5 1 ;  1 52 ;  ı 53 ;  1 59; ı 60; ı 6 ı ;  
1 63 ;  ı 64; ı 66; ı 70 ;  1 7 1 ;  1 72;  ı 73 ;  ı 74; 1 75 ;  ı 76; ı 77;  
1 78; ı 80 ;  1 82;  1 84; 1 85 ;  1 87;  1 89; ı 90 ;  1 9 1 ;  1 92;  ı 93 ;  
1 95 ;  1 97 ;  ı 98 ;  1 99; 200; 20 1 ;  203; 209; 2 ı l ;  2 ı 2;  2 ı 4; 
2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 22 ı ;  223 ; 224; 230; 232; 236; 237; 238; 
239; 24 ı ;  242; 243 ; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 
25 ı ;  253 ;  256; 262; 263; 265; 266; 269; 272; 274; 275; 
276; 280; 28 ı ;  284; 285;  286; 288; 299; 300; 302; 307; 
308; 3 ı ı ;  3 ı 5 ;  320; 32 ı ;  325 ;  33 ı ;  332; 338; 340; 342; 
-da su i erası, 57 

medfen: kefere -i, I 76 
Medine-i münevvere, 239 
medrese, ı 3 ;  52;  250; 297; Bayram Paşa -si, 249; Fatih 

si, 274; Hamid Efendi -si, 234; Kalenderhane -i, 270; 
Rüstem Paşa -si, ı 3 ; Sokul lu Mehmed Paşa -si, 335 ;  
336;  Şahkul ı  -si, 1 69 

MEHMED (Ayasofya bölükbaşısı), 225 
MEHMED ((Haslar naibi), 23 1 
MEHMED (Ayasofya bölükbaşısı), ı 96; 2 ı 0; 2 1 4; 223; 232 
MEHMED (Başbakı kulu), 92 
MEHMED (Başmuhasebeci), 69 
MEHMED (Çavuş), 3 ı 2  
MEHMED (Defterdar), 22 
MEHMED (Dergah-ı all müteferrikası), 32 
MEHMED (Evkaf müfettişi), ı O ı ;  ı 22 
MEHMED (Fatih bölükbaşısı), 26 1 
MEHMED (Fatih evkafı ruznamecisi), 8 ı 
MEHMED (Galata kadısı), 3 ı 2 
MEHMED (Gümrük emini), ı 09 
MEHMED (Haslar naibi), 1 4; 29; 40; 47; 49; 73 ; 1 0 1 ;  1 02;  

ı 05 ;  ı o9; ı ı o; 258;  3 ı 6  
MEHMED (Hatip), 52 
MEHMED (Hazine kethudası veki l i ) ,  3 1  
MEHMED (Hisar suyolcusu bölükbaşısı), 254 
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MEHMED (Kadı), 54; 309 
MEHMED (Kah i re val is inin kati bi), I 7 1  
MEHMED (Katip), 3 1 2 
MEHMED (Kemerler bölükbaşısı), 8 1  
MEHMED (Kesedar), 268 
MEHMED (Mahmud Paşa suyolcusu), 2 1 2 ;  2 1 4  
MEHMED (Matbah emini), 9 I 
MEHMED (Müderris), 1 4 ;  I 54 
MEHMED (Naib), 48 
MEHMED (Reisülküttab), I 1 3 ; 1 28 ;  338  
MEHMED (Rikab-ı hümayun yedekcisi), 96  
MEHMED (Serbölük üstadı), 88  
MEHMED (Su nazırı), 7 1 ;  72 ;  83;  1 02; 1 03 ;  1 8 1  
MEHMED (Sultan Ahmet bölükbaşısı), 93 
MEHMED (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 308 
MEHMED (Sultan Mehmed Han bölükbaşısı), 2 I 6; 2 I 7 
MEHMED (Suyolcu), I 08; I 70; 232 
MEHMED (Suyolcular bölükbaşısı), 45 ;  46; 82; 92; 95; 1 02; 

ı 1 9 ; 1 27;  1 44; 1 57;  1 70; 1 8 1 ;  3 1 2  
MEHMED (Suyolcular kethudası), 26; 42; 82; 85;  90; 95;  

1 08 ;  ı 1 5 ; 1 77;  239; 3 1 7  
MEHMED (Süleymaniye bölükbaşısı), 87; 93;  ı 47; 1 53 ;  

1 67; 247; 248; 339 
MEHMED (Şehremini), ı 8  
MEHMED (Telhisci), I 2 I 
MEHMED (Turnacıbaşı), I 97; I 98 
MEHMED (Turunçluk bölükbaşısı), 26 1  
MEHMED (Üsküdar bölükbaşısı), 2 I O; 232 
MEHMED (Üsküdar kadısı), 64 
MEHMED (Üsküdar naibi), I I 7 
MEHM ED (Ya ve cizyedarı ), I 08 
MEHMED (Yedikule suyolcusu), 248; 250 
MEHMED (Yeniçeri kati b i ), 5 I 
MEHMED (Zağarcıbaşı), I 93 
MEHMED Ağa ( İç hazinedarbaşı), 84 
MEHMED Ağa (Sadrazam kethudası), 45 ;  86 
MEHMED Ağa (Sekbanbaşı), 6 
MEHMED Ağa (Sultan Ahmed evkafı mütevel l isi), 75 
MEHMED Ağa (Vezir veki l i ) ,  36  
Mehmed Ağa kemeri, 1 66; 334 ;  335 .Bkz. kemer 
Mehmed Ağa suyı, 67.Bkz. su 
Mehmed Ağa vakfı, I I .Bkz. vakf 
MEHMED bin Abdullah (Mahmud Paşa suyolcusu), 220 
MEHMED bin Abdul lah (Suyolcular bölükbaşısı), 220 
MEHMED bin Abdul lah (Telhisci), 2 I 8 
MEHMED bin Abdüllatlf (Mevkufat hal ifesi), 242 
MEHMED bin Ahmed (Ayasofya bölükbaşısı), 2 I 6; 2 I 7; 

220 
MEHMED bin Ahmed (Suyolcular kati b i ), 2 I 7;  220 
MEHMED bin Al1 (Muhasebe-i evvel), 229 
MEHMED bin İbrahim (Kassam), 239 
MEHMED bin İbrahim (Mısır kadısı), 253 
MEHMED bin Kamil (Süleymaniye bölükbaşısı), I I 9; 250 
MEHMED bin Mustafa (İstanbul kadısı), 4 
MEHMED bin Mustafa (Saray-ı atik teberdarlar kethudası), 

1 60 
MEHMED bin NasGh (Çavuşbaşı kesedarı), 226 
MEHMED bin Süleyman (Hadika-i hassa suyolcusu), I 94 
MEHMED bin Vel1 (Kayyım), 2 1  I 
MEHMED Çavuş (Su nazırı), 4 
Mehmed Çelebi çeşmesi, 29 l .Bkz. çeşme 

Mehmed Efendi çeşmesi, 289; 290.Bkz. çeşme 
Mehmed Efendi maslağı, 293 .Bkz. maslak 
Mehmed Efendi suyı, 37 .Bkz. su 
MEHMED Emin (Haslar naibi), 239 

İNDEKS 

MEHMED Emin (Sultan Ahmed bölükbaşısı), 335 ;  339 
MEHMED Emin Recai (Başdefterdar), 32 1 
MEHMED Ha11fe (Ayasofya bölükbaşısı), 1 57 
Mehmed Hal1fe çeşmesi, 227 
Mehmed Han çeşmesi, 4 
MEHMED Haşim (Bina emini), 309 
MEHMED Haşim (Tezkire-i san i), 26 I ;  3 1 6  
MEHMED Haşim (Yeniçeri kat ibi) ,  307 
MEHMED ibn-i Kami l  (Süleymaniye suyolcular kethudası), 

1 20 
MEHMED ibn-i Vel iyyüddln (Val ide Sultan kethudası), 1 53 
ME H MED Paşa (Defterdar), I 2 I ;  259 
MEHMED Paşa (Nişancı), 23 
MEHMED Paşa (Vezir), 36;  2 1 9  
Mehmed Paşa çeşmesi, 22; 247.Bkz. çeşme 
Mehmed Paşa Kemerleri, 334.Bkz. kemer 
Mehmed Paşa vakfı, 335 .Bkz. vakf 
MEHMED Sa'dl (Haslar naibi), 33 ;  34; 36; 38; 39; 40; 45 
MEHMED Sa'ld ei-Hasebl ( İstanbul kadısı), 35  
MEHMED Sadık (Has lar naibi), I 26  
Mehmed su  y ı ,  3 I 5 .Bkz. su 
MEHMED Tahir (Kuyumcubaşı), 296 
mekteb, I ;  22; 1 78; 222; 262; 325; Ebubekir Ağa -i, 222; 

F1rGz Ağa -i, I 78; hace-i -, ı 50; Kassab ei-Hacc 
Hamza -i, 22; Recai Mehmed Emin Efendi -i, 32 I ;  
Rüstem Çelebi -i, I ;  Sıbyan -i, 222; Şebsafii HatGn -, 
328 

Memiş Mustafa Ağa suyı, 89.Bkz. su. Bkz. su 
menba' ,  4 1 ;  44; 5 1 ;  56; 58 ;  6 1 ;  63;  66; 68; 69; 72; 78; 92; 

1 02; 1 23 ;  1 4 1 ;  1 45 ;  1 73 ;  1 96; 220; 248; 253; 293 ; 309; 
3 1 2 ; 330;  335 ;  339;  -dan ifraz, 66 

menzil, 6; 8; 1 0; 1 3 ; 1 6; 1 7; 1 8 ; 24; 25 ;  26; 27; 28;  30; 3 1 ;  
32 ; 33 ;  34; 35 ; 36; 38 ;  39; 40; 4 1 ; 43 ; 44; 46; 47; 48; 49; 
50; 5 ı ;  52; 53 ;  54; 55 ;  56; 57; 58; 59; 6 ı ;  62; 63; 65; 67; 
69; 70; 7 1 ;  72; 73 ; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83; 84; 
85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 94; 95; 99; 1 00; 1 0 1 ;  1 02;  1 03 ;  
1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 09; 1 1 0; ı I I ;  1 1 2 ; I 1 3 ;  I 1 5 ; 1 1 7; 
ı 1 8 ; 1 20; 1 2 1 ;  ı 23 ;  1 26; 1 29; ı 30 ;  1 3 1 ;  1 34;  1 35 ;  1 38; 
1 42; 1 43 ;  1 48 ;  1 49; 1 50; 1 5 1 ;  1 53 ;  1 54; 1 58 ;  1 64; 1 67; 
1 72 ;  1 73 ;  1 75 ;  1 76; 1 78 ;  1 79 ;  1 8 1 ;  ı 82;  1 83 ;  1 84; 1 85 ;  
1 9 1 ;  1 95 ;  1 96; 1 97 ;  1 98 ;  1 99; 20 1 ;  205; 206; 207 ;  2 1 5 ; 
222; 225;  226; 227; 228; 23 ı ;  240; 24 ı ;  242; 244; 245; 
246; 248; 25 ı ;  252; 256; 263 ; 264; 265; 267; 268; 27 ı ;  
280; 288; 294; 3 0  ı ;  306; 309 ;  3 ı 7 ;  337; - de cari olan 
su, I 48; - taşları, I 26; muhterik -, 338; -su icrası, 24 

Menzilhane, 2 I I ;  232 
Mercan Ağa evkafı, ı 59.Bkz. evkaf 
meremmet, 2 1 ;  1 24; ı 43 
merkad: --ı münevver, I 52 
Mermer masiağı hazinesi, 22.Bkz. hazine 
Mermer maslak, 46 
mesarif, 4; 2 1 ;  1 43 ;  1 9 1 ;  297; 326; 327; 335  
mescid, I ;  2; 3 ;  2 1 ;  23 ;  30;  32;  35 ;  43 ; 1 30; 1 76; 1 78 ;  1 79; 

2 1 2; 2 1 3 ;  224.Ayrıca bkz. cami ' ;  Alaca -, 58; 
Canbaziyye -i, 2;  Defterdar Ahmed Çelebi -i, I ;  
Defterdar Mustafa Beğ -i, ı ;  Dizdarzade -i, 23 ;  FlrGz 
Ağa -i, I 78; Hacc Ahmed -i, 2; Hacce HatGn -i, 3 ;  



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Kassab Hasan -i, 3; Katib Hüsrev -i, 32;  Kürkcibaşı 
i, 2; Na' l l ı  -, 1 69 ;  1 70 ;  Öküz -i, 2 12 ;  2 1 3 ; Seydi Çavuş 
-i, 2;  S inan Paşa -i, 1 ;  Üskübl i  -i, 2 1 ;  Yazıc ı -i, 1 ;  2 

Mesih Paşa mahallesi, 58; 280.Bkz. mahalle 
Mesih Paşa suyı, 76; 1 1 8; 247; 248.Bkz. su.Bkz. su 
Mesih Paşa vakfı, ! ! .Bkz. vakf 
Mesih Paşa-yı Atik mahallesi, 80.Bkz. mahalle 
meslek, 1 73 ;  208; 2 1 1 ;  2 1 2 ; 2 1 4; 232; 233 ;  264; 282; 283; 

3 I 5 ;  Ayazma -i, 282; baş -, 255;  B atakbaşı -i, 282; 
Çukur -, 209; -e su i lhakı, 209; İmrad -i, 1 72; 
Mustafa Ağa -i, 209 

meşrfıtiyyet, 62; I 00; I 09; 334 
Mevkufat halifesi, 242 
MEVLANA Mehmed (Başkatip), 276 
Mevlevi Mehmed Efendi vakfı, I ! .Bkz. vakf 
mevlevihane, 1 23 ;  288; - şadurvanı .Bkz. şadurvan; 

Yenikapu -si, 288 
Mevlevihane yenikapusı, 1 09 .Bkz. kapu 
mevrfıs, 60; 1 06; I 1 5 ; 1 47; 1 55 ;  1 89; 1 98; 207; 25 1 ;  253 
mevzi ' :  --i hali, 24; 25; 27; 30; 32;  33; 36;  37; 38 ;  40; 45; 

46; 47; 48; 49; 53 ;  58 ;  74; 75 ;  76; 77; 78; 79; 80; 8 ı ;  83;  
86; 87; 88;  9 1 ;  93;  94; 96; 97; 98; 99; 1 00; 1 02; 1 04; 1 07; 
I 1 0 ; I I I ;  I 1 2 ; I 1 4; I 1 6; I 1 8 ; 1 23 ;  1 24; 1 27; 1 28 ;  1 3  I ;  
1 32;  1 33 ;  1 3 5 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 39; 1 4 1 ;  1 44; 1 45 ;  1 47; 
1 48 ;  1 49; 1 5 1 ;  1 53 ;  1 59; 1 64; 1 66; 1 70; 1 72;  1 74; 1 75 ;  
1 77;  1 80; 1 84; 1 85 ;  1 87;  1 92; 1 93 ;  1 95 ;  1 97; 22 1 ;  224; 
230; 235 ;  237;  24 1 ;  243 ; 245 ; 247; 248; 25 1 ;  253 ;  255 ;  
259; 303 

Meydancık, 62; 293.Bkz. mahalle 
mezad, 1 09 
mi'mar, 14;  ı 7; 20; 25 ;  26; 29; 32;  34; 36; 38 ;  40; 4 I ;  42; 

48; 49; 58; 60; 63; 296 
Mi 'mar çarşfısı, 289.Bkz. çarşfı 
Mi' mar Kemal mahallesi, I 05 .Bkz. mahalle 
mi 'marbaşı, 33 ;  40; 43 ; 47; 49; 5 1 ;  53; 54; 1 8 1  
mi 'yar, ı 84; 248 
Mihrimah Sultan suyı, 1 27 .Bkz. su 
mikras, 7 1  
Mi'mar çeşmesi, 80.Bkz. çeşme 
Mi' mar Sinan mahallesi, 92.Bkz. mahalle 
Mirahfır cami' i ,  3 .Bkz. cami '  
Mirahfır hammamı, 3 ı 3 .  Bkz. ham m am 
Mirah fi r  mahallesi, ı 7; 292.Bkz. mahalle 
miri: - anbar, 25; - hark, 1 8 ; - hıntacıbaşı, 84; - !ağın, 

1 00; - su, 4; 6; 1 5 ; 20; 2 1 ;  35 ;  60; 6 1 ;  1 40; 1 4 1 ;  1 68; 
ı 78; 242.Bkz. su; - suya i l  hak, 4;  6 I 

misaha, 35 ;  ı ı 5; 297; 327  
miyah, 45;  60 ;  74 ;  83 ;  90 ;  9 1 ;  94 ;  97 ;  98; 1 36; 1 57;  1 66 ;  

254 ;  269; 272 ;  299;  3 12 ;  320 ;  32 I ;  324 ;  33  I ;  342.Ayrıca 
bkz. su; -cem' u tahsi l i ,  45; 60; erbab-ı -, 277; 303;  
306; 3 1 2; 3 I 5 ;  3 I 7; 324; 332; 338; 339;  342;  -ı azb, 
1 57 

Molla Gürani cami ' i ,  29 1 .Bkz. cami '  
Molla Gürani mahallesi, 2 ;  80 ;  87 ;  95;  I ı 8; I 84.Bkz. 

mahalle 
Molla Hüsrev mahal lesi, 1 6 ; 8 l .Bkz. mahalle 
Molla Kestel mahal lesi, 1 87.Bkz. mahalle 
Molova kemeri, 1 89 .Bkz. kemer 
mu'ayene, 1 5 ; 27; 3 ı ;  36; 38; 42; 49; 5 ı ;  52; 53; 1 53 ;  1 57; 

ı 6 I ;  1 70; 1 82;  200; 207; 209; 2 1 0; 2 1 2; 232; 238; 250; 
255 ; 256; 264; 277; 282; 297; 3 I ı ; 3 1 3 ; 3 1 5 

M ud anya kasabası, 1 55 .Bkz. kasaba 
MUHAMMED Mustafa (s.a.v . ), 1 52 
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muhasebe, 292; 293 ; 294; 298; 3 I 9; 325 ;  330; 333 ;  Baş -, 
292; 293 ; 298; Haremeyn -si, 292; 293 ; 294; 298; 299; 
3 ı 4; 3 1 9; 325; 328; 329; 330; 333 ; 337  

mu h rez su ,  I 2 ı .Bkz. su 
muhterik, 34; 37;  7 1 ;  ı ı ı ;  I 1 2 ;  338  
M uhtesib Karagöz mahallesi, ı ı ı ;  2 ı 2; 2 ı 3 .Bkz. mahalle 
MUHYİDDİN (Anadolu kadıaskeri), 23 
ınukabeleci :  küçük -, I 49 
mukata'a, 20; 22; I 56; 2 I 8 ;  262; 296; 303 
MUKIMZAnE Abdurrahman (Haslar naibi), ı 23 ;  1 25 
MURAo (Cebecibaşı), 85 
MURAD Paşa (Sadrazam), 66 
Murad Paşa cami ' i ,  2 .Bkz. cami '  
Murad Paşa hammamı, 2 .Bkz. hammam 
Murad Paşa imareti, 2.Bkz. imaret 
M u rad Paşa mahallesi, 38 ;  39; 290.Bkz. mahalle 
Muriid Paşa vakfı, ı ! .Bkz. vakf 
M u rad Paşa-yı Atik mahallesi, 207.Bkz. mahalle 
musakkafat, ı 55 ;  3 ı O; 3 ı 3 ; 3 1 9  
MUSLI (Haslar naibi), 55  
MUSLI (Mimarbaşı, müderris), 54 
MUSLI Ağa (Darussaade ağası), 30  
MUSLİHİDDİN (Şıkk-ı evvel defterdarı), 258  
MUSTAFA (Bağçe-i hassa bölükbaşısı), 2 1 0; 2 1 7; 223; 232; 

260; 26 ı 
MUSTAFA (Başdefterdar), I 88 
MUSTAFA (Başkatip), 278 
MUSTAFA (Bayram Paşa vakfı mütevel l i  kaymakamı), 249 
MUSTAFA (Çavuşbaşı), 85 ;  226 
MUSTAFA (Dıvan-ı hümayfın katibi), 70 
MUSTAFA (Eyyub kadıs ı), 339 
MUSTAFA (Hadika-i hassa bölükbaşısı), 2 1 6  
MUSTAFA (Haslar naibi), 38 ;  75 ;  80; 84; 86; 92; I 08; ı 1 2; 

260 
MUSTAFA (Hassa bostancıbaşı), ı ı 7 
MUSTAFA (İstanbul kadısı), 6 
MUSTAFA (Kadı), 33 
MUSTAFA (Keınerıer bölükbaşısı), 308 
MUSTAFA (Koyun emini), 20 
MUSTAFA (Mimarbaşı), 25; 26; 33 
MUSTAFA (Mısır defterdarı), 20 
MUSTAFA (Mısır Defterdarlığından mazul), 22 
MUSTAFA (Müderris), 45 
MUSTAFA (Naib), 58 
MUSTAFA (Nur-ı Osmaniye bölükbaşısı), 342 
MUSTAFA (Ordu reisülküttabı), 39  
MUSTAFA (Osmaniye bölükbaşısı), 339  
MUSTAFA (Reisülküttab ) ,  5 1 ;  90  
MUSTAFA (Sadaret kaymakamı), ı o9 
MUSTAFA (Sadrazam ikinci tezkirecisi ve Divan kati bi), 69 
MUSTAFA (Sadrazam katibi) ,  68 
MUSTAFA (Sarraclar katibi), 337 
MUSTAFA (Su nazırı), 335 ;  339 
MUSTAFA (Suyolcu), 95;  1 53 
MUSTAFA (Suyolcular bölükbaşısı), I 1 7; 1 67 
MUSTAFA (Suyolcular kethudası), 42; 92; 1 02; 335  
MUSTAFA (Süleymaniye mütevel l isi), 277 
MUSTAFA (Tersane emini ), 99 
MUSTAFA (Tersane-i amire emini), 94 
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MUSTAFA Ağa (Başmirahor), 5 
MUSTAFA Ağa (Çavuşbaşı), 3 
MUSTAFA Ağa (Darussaade ağası), 1 1 9 
MUSTAFA Ağa (Kapuağası ), 1 8  
MUSTAFA Ağa (Kethuda), 39 
MUSTAFA Ağa (Mimarbaşı), 1 4; 29; 40; 49; 5 1  
MUSTAFA Ağa (Mirahor), 1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07 
MUSTAFA Ağa (Su nazırı), 47 
MUSTAFA Ağa (Telhisci), 80 
MUSTAFA Ağa (Yeniçeri ağası), 49 
MUSTAFA Ağa (Yeniçeri muhzırı), 9 
Mustafa Ağa evkafı, 1 78 .Bkz. evkaf 
Mustafa Ağa suyı .Bkz. su. Bkz. su 
MUSTAFA bin Evl iyil (Çavuşbaşı), 225 
MUSTAFA bin İbrahim (Bağ çe-i hassa bölükbaşısı ), 220 
MUSTAFA bin !vaz (Saray-ı amire ağası), 1 5 1  
MUSTAFA bin Mehmed (Suyolcular bölükbaşısı), 220 
MUSTAfA bin MQsa(Sultan Bayezid vakfı kati b i ), 267 
MUSTAFA Çavuş (Koyun emini), 3; 22 
MUSTAFA Çelebi (Mimar katibi) , 1 7  
MUSTAFA ibn-i Abdu!.lah (Kapıcı), 43 
MUSTAFA Paşa (Bağdad beğlerbeyi), 30 
MUSTAFA Paşa (Kaptan), 27; 29 
MUSTAFA Paşa (Körfez seraskeri), I 85 
MUSTAFA Paşa (Rikab-ı hümayun kaymakamı ), 60 
MUST.t\FA Paşa (Sadrazam), 64; 68; 70; 7 1 ;  72; 76; 83;  86; 

275 
MUSTAFA Paşa ( Şehriyari muhasibi), 39;  77 
MUSTAFA Paşa (Tam eş var muhafızı), 1 l l  
MUSTAFA Paşa (Vezir), 1 07 
M ustafa Paşa mahallesi, 76.Bkz. mahalle 
Mustafa Paşa saı·ayı, 1 58; 285 . Bkz. saray 
Mustaffi Paşa suyı, 28 .Bkz. su 
mutasarrıf, 4;  I 2; I 3 ;  1 7; 25; 39;  4 I; 43 ; 44; 54; 58 ;  59;  60; 

74; 75; 76; 77; 80; 8 1 ;  82; 83;  86; 88; 94; 98; 99; 1 00; 
1 06; l l l ; 1 1 2 ;  1 1 3 ;  1 1 5 ;  1 1 6; 1 22;  125; 1 27;  1 28 ;  1 3 1 ;  
1 42; 1 43 ;  1 52 ;  1 54; 1 55 ;  1 58 ;  1 59; 1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 67; 
1 68; 1 72;  1 73 i  1 82;  1 83 ;  1 85 ;  1 87;  1 88 ;  1 89; 1 90; 1 9 1 ;  
1 92;  1 94; 1 95 ;  1 96; 1 97; 1 98 ;  1 99; 20 1 ;  203 ; 205; 207; 
2 1 0; 21 I ;  2 1 5 ;  2 1 6; 2 1 8; 2 1 9; 22 1 ;  223 ; 226; 227; 229; 
230; 23 1 ;  236; 237; 245; 249; 250; 25 1 ;  253; 255; 257; 
259; 26 ı;  262; 265 ; 267; 268; 27 ı ;  287; 294; 304; 306; 
3 1 6; 324; 338 ;  340; 34 ı ;  keyfe ma yeşil' -, ı 7; ı ı 2; ı 27; 
1 54; 1 55 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 67; 1 72 ;  1 73 ;  1 83 ;  1 88; 1 89 ;  
1 90; 1 92 ;  1 95 ;  1 97; 1 99; 203 ; 205 ;  207 ;  2 1  I ;  2 1 5 ; 2 1 6; 
2 1 8 ; 2 1 9; 22 1 ;  223 ; 227; 229; 23 1 ;  237; 249; 259; 267; 
268; 340; meşrutiyyet üzre -, 1 00; mülkiyyet üzre -, 
43 ; l l l ;  1 1 5 ;  1 3 1 ;  1 54; 1 82;  1 85 ;  1 98; 236 

muvazene, 324 
muzafat, 5 ; 25 ; 27; 28; 30; 32; 33 ; 34; 35 ;  36; 38; 40; 42; 45 ;  

49;  5 1 ;  54; 57;  62; 72;  76; 8 1 ;  83;  98;  1 06; 1 55 ;  1 93 ;  1 94; 
235; 254 

muzayaka, ı 9 ;  23; 3 20 
MÜDERRİS Ahmed (Süleymaniye mütevel l isi), 1 46 
Müderris köy deresi, 88 .Bkz. dere 
Müderris köyi, 8; 1 3 ;  37; 48; 52 ;  66; 67; 69; 70; 1 27; 1 44; 

1 46; 244; 330.Bkz. karye.Bkz. köy 
müfettiş: --i evkaf, 35 ;  48; 85 ;  94; 1 22;  1 4 1 ;  1 8 1 ;  2 1 8; 249; 

250 
mülhak su, 34.Bkz. su 

iNDEKS 

mülk, 5; 6; 8; 9; 1 0; 1 2; 1 3 ; 1 6; 1 7 ; 1 8 ; 24; 25; 27; 28; 29; 
30; 33; 34; 36; 37; 38; 40; 4 1 ;  43; 44; .45;  46; 47; 48; 49; 
5 ı ;  53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 6 ı ;  62; 63; " 64; 65; 67; 68; 
69; 7 1 ;  72; 73 ;  74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83;  85 ;  
86 ;  87 ;  88; 89; 90 ;  92 ;  93;  94 ;  95 ;  96 ;  97; 98; 99 ;  ı 00; 
1 0 1 ;  1 02;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07; 1 08 ;  1 09; I 1 I ;  I 1 2 ;  1 1 3 ;  
ı 1 4; ı 1 6 ; ı 1 8 ; 1 2 1 ;  1 22 ;  1 23 ;  1 24; 1 26; 1 27; 1 28 ;  1 29; 
1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36 ;  1 37;  1 3 8; 1 39; 1 40: 1 4 1 ;  
1 42; 1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 46 ;  1 47; 1 48 ;  1 49; 1 5 1 ;  1 52;  1 53 ;  
1 54;  1 58; 1 59; 1 60 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 67; 1 68; 1 69;  1 70; 
1 72 ;  1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77; 1 78 ;  1 80; 1 8 1 ;  1 82 ;  1 83 ;  1 84; 
1 86 ;  1 87;  1 89; 1 90; 1 92; 1 93 ;  1 95 ;  1 97; 1 98; 1 99; 200; 
202; 205; 207; 2 1 0; 2 1 2 ;  2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 9; 220; 
22 1 ;  223 ; 224; 225 ;  226; 227; 228; 229; 230; 232; 233;  
234; 235 ;  237; 239; 240; 24 1 ;  242; 243 ; 244; 245; 246; 
247; 248; 25 1 ;  254;  255 ;  256; 259; 264; 268; 27 1 ;  277; 
279; 287; 294; 295 ; 298; 299; 3.00; 303; 309; 3 ı 2;  3 ı 7; 
326; 327; 337 ;  34 1 ; - bağçe, 26; 33 ; - ev, 8 ;  1 8 ; 
kanavat, I 77; - mil'-i leziz-i cilrl, I 79.Bkz. mil'; -
menzil, 25 ;  26; 27; 30 ;  32;  34; 3 5 ;  36;  38 ;  39;  40; 50;  5 I ;  
56; 58 ;  69; 73 ;  74; 75 ;  78; 80; 83 ;  84; 86; 1 02; 1 29; 1 30; 
1 76; 1 84; ı 85 ; - saray, 1 77; - su, 6; ı 7 ;  30; 39; 50; 54; 
57; 59; ı 1 3 ;  1 58 ;  1 59; 1 63 ;  1 72;  1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77;  1 78; 
1 79; 1 82;  1 86; 1 92 ;  206; 2 1 6; 2 1 7; 222; 236; 24 1 ;  
265 .bkz. su; -e ittisalden ari, 24; 25 ;  28; 30; 33 ;  34; 36; 
38 ;  40; 45 ;  47; 48;  49; 5 1 ;  53;  54; 57 ;  60; 64; 73 ;  74; 75;  
76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83;  85 ;  87; 93 ; 94; 95 ;  96; 97; 
1 00; 1 02; 1 04; 1 05 ;  1 07; 1 08; l l l ; 1 1 2 ;  ı 1 4 ; 1 1 6; 1 1 8 ;  
1 23 ;  1 24; 1 27; 1 28 ;  13  I ;  1 32;  1 33 ;  135 ;  1 36; 1 37; 1 38;  
1 39; 1 4 1 ;  1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 47; 1 48;  1 49; I S I ;  1 53 ;  1 59; 
1 64; 1 66; 1 69; 1 70 ;  1 72;  1 74; 1 75 ;  1 77; 1 78 ;  1 80; 1 87;  
1 90 ;  1 92; 1 95 ;  1 97; 200; 207; 2 1 0; 2 1 2; 22 1 ;  230; 232; 
235;  237; 240; 24 1 ;  244; 245 ; 247; 25 1 ;  255;  256; 264; 
277; 279; 303;  -i menzil bilğçesi, 90; --i mevhub, 1 55 ;  
205 ; 226; 228; 229; 343;  -i mevrus, 60 ;  1 06; 1 1 5 ; ı s5 ;  
1 89; 1 98; 207; --i müşteril, 80; 84; 94; I 04; I 0 5 ;  1 06; 
1 07;  1 27;  130; 1 3 1 ;  1 34; 1 42; ı 45 ;  1 46; 1 59;  ı 6 1 ;  1 63 ;  
1 65 ;  1 70; 1 7 1 ;  1 72 ;  ı 74; 1 75 ;  1 83 ;  1 84; 1 85 ;  1 88 ;  1 90; 
1 92 ;  1 94; 1 96; 1 98;  1 99; 20 1 ;  208; 2 1 6; 2 1 7 ; 2 ı 8 ;  223 ; 
225 ;  227; 228; 23 ı ;  235 ;  236; 242; 244; 246; 247; 249; 
252; 259; 268; 306 

mülkiyyet, 1 06; - üzre tasarruf, ı l l ; I I 5 ;  1 3 1 ;  ı 54; 1 82;  
1 85 ;  I 98; 236; 3 I 2 ; - üzre tasarruf, 43 

mülkname, 42; 1 25 ;  205;  285;  306 ;  328 
münaseha, 1 79 ;  252 
müsennat, 65 ;  1 2 1 ;  ı 22;  1 24; 1 27;  ı 42 ;  1 5 5 ;  1 56; 1 58;  1 59;  

1 64; 1 65 ;  ı 7 1 ;  1 77;  1 83 ;  1 97; 1 98; 202; 203 ; 204; 209; 
2 1  O; 2 1 2; 2 1 4; 226; 227; 229; 232; 249; 250; 26 1 ;  3 1 2;  
3 1 6; 326; 340; 343 

müstağalıat, 1 48; 1 66 
Müstedam Çavuş maslakları, 293. Bkz. ıııaslak 
müşahede, ı O; 1 4 ;  26; 27; 29; 3 ı ;  35 ;  36 ;  37;  38 ;  42; 43;  49; 

5 1 ;  52;  55 ;  6 1 ;  7 ı ;  72; 74; 80; 8 1 ;  82; 83;  89; 90; 93 ;  96; 
ı 03;  1 29; 1 53 ;  ı 70; 1 82 ;  ı 94; 207; 209; 233; 238; 250; 
255 ; 256; 264; 297 

müteferrika, ı O; 32; I 9 ı 
mütevelıi, 2; 5; 7; 8; 9; I I ;  1 2 ;  1 3 ; 1 4; I 6; I 9; 20; 22; 24; 25 ;  

26 ;  27; 28; 29; 3 ı ;  32 ;  33 ;  34; 36; 37;  38;  40 ;  43; 46 ;  47; 
48; 49; 50; 52; 53 ;  5 5 ;  58 ;  60; 62; 64; 69; 70; 7 ı ;  72; 73; 
74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 ı ;  82; 83; 85; 86; 87; 89; 90; 
9 ı ;  92; 93; 95 ;  96; 97; 98; ı oo; ı o ı ;  1 02;  ı o3 ;  ı 04; 1 05 ;  
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ı o6; ı 07; ı o8 ;  ı o9 ;  ı ı ı ;  ı ı 2 ; ı ı 5 ; ı ı 6 ; ı ı 7; ı ı 8 ; ı ı 9; 
ı 20; ı 2 ı ;  ı 22;  ı 24; ı 25 ;  ı 27; ı 28 ;  ı 29; ı 3 ı ;  ı 32;  ı 33 ;  
ı 34; 1 35 ;  1 36; ı 38;  1 39 ;  ı 40; 1 4 ı ;  1 42 ;  ı 43 ;  1 44; 1 45 ;  
1 46; 1 47; 1 48; 1 49;  1 5 1 ;  1 52 ;  1 53 ;  1 55 ;  1 56; 1 59; 1 60; 
1 6 1 ;  1 64; 1 66; 1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72;  1 73 ;  1 74; 1 75 ;  1 76; 
1 78 ;  1 79 ;  ı 8 J ;  1 82 ;  1 83 ;  1 84; 1 85 ;  1 87 ;  1 89 ;  1 90;  1 93 ;  
1 95 ;  1 96; 1 97; 200; 20 1 ;  202; 203 ; 209; 2 1 0; 2 1 1 ;  2 1 2; 
2 1 6; 2 1 7; 2 1 8 ;  220; 22 1 ;  222; 223 ; 224; 227; 230; 232; 
234; 236; 237;  238; 24 1 ;  242; 243; 244; 245; 246; 247; 
248; 249; 250; 25 1 ;  253 ;  256; 257; 259; 262; 263 ; 264; 
265; 267; 277; 278; 279; 28 1 ;  29 1 ;  292; 294; 295 ; 296; 
298; 303; 3 1  O; 3 1 5 ; 3 1 8; 325; 327; 329; 333 ;  334; 335 ;  
336 ;  338 ;  342 ;  - temessüki, 202; 203 ; 2 1 8 .Bkz. 
temessük; Al1 Paşa-yı Atik -si, 9 1 ;  Ayasofya -si, 20; 
22; evkaf-ı hümayCın -si, 28 1 ;  evlad iyyet ve meşrlıtiyyet 
üzre -, 1 09; Haremeyn -si, 2 1 6; izn-i -, 5; 7; 8; I 1 ;  
1 2 ; ı 4; 1 6; 24; 26; 27; 28;  29; 3 1 ;  32 ;  33 ;  34; 36; 37;  38 ;  
40;  46;  47;  48;  49;  50 ;  5 3 ;  55 ;  60;  62; 64;  69; 70;  72;  73;  
74;  75 ;  76; 77; 78; 80; 8 1 ;  82; 83; 85 ;  86; 87; 89; 90;  9 1 ;  
92; 93 ; 95; 96; 97; 98; 1 00; 1 0 1 ;  1 02 ;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 
1 07; 1 08; l l l ; 1 1 2 ;  1 1 5 ;  1 1 6; 1 1 8;  1 1 9; 1 20 ;  1 2 1 ;  1 25 ;  
1 27;  1 28; 1 29 ;  1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  1 34; 1 35;  1 36; 1 38; 1 39; 
1 40; 1 4 1 ;  ı 42 ;  1 44 ;  1 45;  1 46; ı 47; 1 49; 1 50; J 5 ı ;  1 52;  
1 53 ;  ı 59; ı 64 ;  1 66 ;  1 69; 1 70 ;  1 7 1 ;  1 72; 1 73 ;  1 74; 1 75 ;  
1 76; ı 78 ;  J 8 ı ;  1 85 ;  1 87; 1 93 ;  1 95 ;  1 96; 1 97; 200; 203 ; 
209; 2 1 2; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8 ; 220; 222; 223 ; 224; 230; 234; 
236; 237; 238; 24 1 ;  242; 243 ; 244; 245 ; 246; 247; 248; 
25 1 ;  253; 256; 259; 277; 279; 303; 3 1 5 ; 334; 338; 342; 
Köpriıü Mehmed Paşa evkafı -si, 32;  meşrutiyyet üzre 
-, 62; Süleymaniyye evkafı -si, 28;  97; 1 44; 1 45 ;  1 46; 
1 47; vakf-si, 1 47 

müzayede, 1 09;  1 67; 202 

N 
nafi 'a, 52 
nahiye: İstinye -si, ı 8 1 ;  1 94; 254; Terkos -si, 7 ;  ı O;  1 2 ; 

1 3 ;  1 4; 1 9; 25 ;  27; 28;  29; 30; 32; 33 ;  34; 35 ;  36; 38 ;  40; 
42; 44; 45; 5 1 ;  54; 57;  62; 72; 76; 77; 80; 8 1 ;  82; 83; 89; 
98; 1 06; 1 08;  1 60; 1 80; 1 85 ;  207; Vefa -si, 1 6  

Nahlbend mahallesi, 1 95 ;  23 1 ;  240.Bkz. mahalle 
naib, 5;  8 ;  l l ; I 8;  27; 29; 32 ;  34; 36; 38 ;  40; 4 1 ;  42; 44; 46; 

47; 48; 49; 50; 52; 54; 55 ;  58; 60; 6 1 ;  62; 64; 7 1 ;  72; 74; 
75; 76; 77; 80; 84; 89; 90; 9 1 ;  96; 97; 98; 1 0 1 ;  1 02 ;  1 05;  
ı o6; ı o7; ı o8 ;  ı o9; r ı o;  ı ı ı ;  ı ı 2 ;  1 1 3 ;  1 1 5 ;  ı ı 6 ; ı ı 7; 
ı ı 8 ; ı 1 9; ı 26; ı 40; 206; 2 1 0; 2 1 1 ;  2 1 5;  2 1 6; 2 ı 8; 222; 
223 ; 225 ; 226; 229; 23 1 ;  236; 237; 242; 243 ; 252; 254; 
258; 260; 26 ı ;  262; 264; 265 ; 267; 268; 278; 280; 28 1 ;  
286; 304; 307; 3 ı 7;  3 1 8;  3 1 9; - ta'ylni, 52 

NAİLI Abdul lah (Reisülküttab), 276 ;  277 
. 

Nakkaş Paşa sarayı, 3 1 0.Bkz. saray 
Na' l l ımescid, 1 69; 224.Bkz. mescid · 
Na'l l ımescid mahallesi, 53 ;  78.Bkz. mahalle 
Naslıh Ağa kemeri, 334; 335  
NasCıh Paşa deresi, 96.Bkz. dere 
NasCıh Paşa suyı, 29; 97.Bkz. su 
nazır: - defteri, 6 1 ;  --ı vakf, 35 ;  1 09; 1 23 ;  1 43 ;  2 1 1 ;  232; 

262; 274 
nenıa, 1 66; 285; 300; 302; 340 
Nevbahar mahallesi, 87.Bkz. mahalle 
Nevbethane mahallesi, 37.Bkz. mahalle 

365 

n i  şan, 6; 8; ı O; ı ı ;  1 6; 1 7; 1 8 ; 1 9; 20; 24; 28; 29; 49; 72; 84; 
86; 87; 88; 89; 90; 9 1 ;  92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 1 00; 
1 0 1 ;  1 02 ;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08 ;  I 1 0; I I I ;  I 1 2 ; 
1 1 3 ;  1 1 4;  1 1 6; 1 1 7; 1 1 8 ;  1 1 9; 1 20; 1 2 1 ;  1 22;  1 23 ;  1 24; 
1 25 ;  1 26; 1 27;  1 28 ;  1 29; 1 30; 1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  1 35 ;  1 37; 
1 38;  1 39; 1 40 ;  1 4 1 ;  1 42 ;  1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 46; 1 47 ;  1 48; 
1 50; 1 5 1 ;  1 52;  1 53 ;  1 54; 1 55 ;  1 56; 1 57;  1 58; 1 59;  1 60; 
1 62 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 66; 1 67; 1 68 ;  1 69; 1 70; 1 72; 1 73 ;  
1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77;  1 78; 1 79; 1 8 1 ;  1 82; 1 83 ;  1 84; 1 87;  
1 88 ;  1 89;  1 90; 1 9 1 ;  1 92 ;  1 94; 1 95 ;  1 96; 1 97; 1 98; 1 99; 
20 1 ;  203 ; 204; 205 ; 206; 207; 208; 2 1 0; 2 1 1 ;  2 1 4; 2 1 5 ; 
2 1 7; 2 1 8 ; 2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 224; 225; 226; 228; 229; 
230; 23 1 ;  235;  238;  239; 240; 24 ı ;  242; 243 ; 244; 245 ; 
246; 248; 249; 250; 25 1 ;  252; 254; 255 ;  257 ;  258; 260; 
26 1 ;  262; 263 ; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 272; 275; 
276; 278; 280; 28 ı ;  283; 284; 286; 287; 294; 295 ; 298; 
300; 30 ı ;  302; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 3 ı ı ;  3 1 4; 
3 1 6; 3 1 7; 3 1 8 ; 3 1 9; 320; 32 1 ;  322; 323;  324; 33 1 ;  334; 
337; 339; 340; 34 1 ;  342; -cıl ık, 1 2  

Nişancı hamnıanıı, 22 .Bkz. haınınanı 
Nişancı Paşa canı i ' i ,  45 .Bkz. cami '  
Nişancı Paşa-yı Atik mahallesi, 56; 240.Bkz. mahalle 
niza', 24; 7 1 ;  227 
NCır-ı Osmaniyye canı i ' i ,  28 1 ;  299; 3 20 ;  3 2 1 . Bkz. cami '  
NCır-ı Osmaniyye suyı, 299.Bkz. su 
nübCı' ,  nübCı'at, 49; 69; 84; 95 ;  1 03 ;  1 09; I 1 8 ; 1 1 9; 1 20; 1 43 ;  

1 49; 1 63 ;  1 66; 2 1 6; 2 1 7 ;  232 ;  259 ;  3 1 2; 3 1 3 ; -ı azb1, 
248 

N ü rekli karyesi, 1 55 . Bkz. karye 

o 
oda, 1 ;  37; 1 06; 1 1 5 ; 2 1 2 ; 225 ; Zağarc ı lar -sı, 2 1 2 ;  2 1 3  
Odabaşı çarşCısı, 2 9 1 .Bkz. çarşCı 
Odunkapusı, I 65.Bkz. kap u 
Okcı larbaşı, 322 
Okmeydanı  kazası, 1 26;  33  I ;  332 .Bkz. kaza 
ordCı-yı hüınayCın, 1 5 ; 39; 258 
Orta Belgrad karyesi, 5 ;  1 4; 33 ;  36;  38 ;  40; 5 1 ;  54; 60; 6 1 ;  

73 ;  74; 82; 1 0 1 ;  1 02; 1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 07 ;  1 39; 1 40; 1 92 ;  
1 93 ;  207; 234.Bkz. karye 

Ortaçeşme, ı 3 ; 27; 1 1 9 ;  1 20 
Ortadere, 8 1  
Ortahavz, 59; 94 
Ortaköy, 6 1 ;  3 1 2 .Bkz. köy 
OSMAN (Evkaf müfettişi  ve Hassa suyoıcular kethudası), 

1 24 
OSMAN (Has lar naibi), 206 
OSMAN (İstinye naibi ), 254 
OSMAN (Mevkufatçı), 3 1 2  
OSMAN (Su nazırı), 90; 1 1 3 ;  ı ı 7; 1 1 8 ;  1 ı 9; ı 24; 1 26; 1 27;  

1 49; 1 57;  1 59 ;  1 6 1 ;  1 67; 1 70 ;  1 73 ;  1 74; 1 76; 1 94; 200; 
202; 203; 205 ; 206; 208; 2 1 0 ;  2 1 2; 2 14;  2 1 6; 223;  225; 
23 ı ;  232;  233; 238;  240; 24 1 ;  242; 243 ; 245; 248; 250; 
254 

OSMAN (Süleymaniye nıütevel l isi) , 1 89; 1 90 
OSMAN (Valide Sultan kethudası), 292; 294 
OSMAN (Yiğitbaşı), 26 
OSMAN Ağa (Su nazırı), 1 5 ; 29; 1 44; 1 45 ;  1 46 
OSMAN Halife (Suyolcu), 1 57 
Osman Kethuda çeşnıesi, 222 
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OSMAN Paşa (S adaret kaymakam ı), 57; 59; I 25 ; I 26 
Otakcılar, 275 

ö 
Öküz mescidi, 2 1  2; 2 1 3 . Bkz. mescid 
ÖMER (Haraç muhasebecisi), 7 
ÖMER (Haremeyn evkafı müfettişi), 3 1 4  
ÖMER (Katip ), 3 1 5  
ÖMER (Kemerler bölükbaşısı) , 8 1 ;  90; 95 ; 1 08 
ÖMER (Suyolcular bölükbaşısı), 82; 1 1 4 
ÖMER (Şehremini katibi), 79 
Ömerzade suyı, I 1 7.Bkz. su 
Ördek Kassab mahal lesi, I .Bkz. mahalle 

p 
Papasköyi, 5 1 ;  1 63 .Bkz. köy 
Paşa deresi, 95 .Bkz. dere 
Paşakapusı, 326.Bkz. kapu 
Paşakemeri, 302; 303 ; 335 .Bkz. kemer 
Paşmakı Şüca'eddin mahal lesi, 1 94 
Peçe sefer i, 1 79 
Petnahor karyesi, 1 O.Bkz. karye 
PEYMAN Sultan, 34 
pınar: Kıl ıç -ı, 327 
PIR Mustafa (Sadaret kethudası), 260; 262; 264 
Piri Ağa mahallesi, I 55; I 58 .Bkz. mahalle 
Piri mahal lesi, 3; n.Bkz. mahalle 
Pirinçcizade sarayı, 88.Bkz. saray 
PIRİZADE Mehmed (Haremeyn evkafı müfetti ş i ), 2 1  I ;  2 I 3 
Piyale Paşa deresi, I 57 .Bkz. dere 

R 
Rabi 'a Hatlin çeşmesi, 32 .Bkz. çeşme 
RAGIB Mehmed Paşa (Sadrazam), 303 
rah-ı abi, 25 ; 33 ;  45 ; 56; 80; 8 1 ;  82; 83; 85 ;  88; 93; 95 ; 96; 

1 02 ; 1 04; 1 08; ı 1 4; ı 1 8; ı 1 9; 1 20; 1 49; 1 53 ;  1 57; 1 67; 
ı 70; ı 7 1 ;  ı 73; ı 85; ı 86; 1 96; 1 98; 203 ; 205; 208; 209; 
2 1 0; 2 1 2 ; 2 1 3 ;  2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 22 1 ;  23 1 ;  232; 233; 234; 
236; 238; 239; 24 1 ;  247; 252; 253; 254; 256; 260; 26 1 ;  
263 ; 265 ; 276; 277; 278; 279; 307 ; 308; 309; 3 1  ı ;  3 1 2; 
3 1 4; 3 1 5 ;  3 1 7.Ayrıca bkz. suyolcı 

RAMAZAN (Sabık başdefterdar) 9 1  
RAMI Mehmed Paşa (Sadrazam): 338 
re' aya, 20 ;  24 
re'y-i hakim, I 43 
RECEB (Divan-ı hümayun vezzanı) , 93 
RECEB (Su nazırı), 96 
reisü' l -küttab, 12; 1 7; 20; 39; 5 1 ;  1 66; 1 80; 1 85 ;  268; 276; 

277; 285 
resm: --i arusane, 2 1  
revnak, 1 45 ;  1 46; 1 47 ; 1 54; 1 55 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  272; 274; 

288; 320 
ribh, 1 66 
rikab-ı hümayun, 6; 8; 1 9; 5 1 ;  60; 78; 79; 97; ı 03 ; 330 
ruk'a, I 9; 20; 2 1  
RUKİYYE Hanım, 324 
RCıml masi ak, I I 8; 248.Bkz. masi ak 

İNDEKS 

Rilmili ,  1 85 
ROmil i Beğlerbeğliği payesi, I 5 
Rumi l i  hisarı, 49; 1 8 1  
rCızname, 59 
RCıznameci İbrahim Efendi çeşmesi, 289. Bkz. çeşme 
Rüstem Çelebi ınektebi, ! .Bkz. mekteb 
Rüsteın Paşa medresesi, 1 3 .Bkz. medrese 
Rüstem Paşa su yı, 75 ;  I 42.Bkz. su 
Rüsteın Paşa türbesi vakfı, I I .Bkz. vakf 

s 
Sa'adethane kapusı, 1 45 .Bkz. kapu; h ı rka-i şerifenin mahfCız 

olduğu -, 145  
sabitü ' l-vekale, 1 28; 1 30· 1 54 1 5 5  1 56 ·  1 66 · 1 72 ·  1 73 - 1 74 

ı 76; ı 8o: ı 8 ı ;  ı 84 ; 2o3 : 2o9: 237 : 246; 2s ı : 2s8 
' 

' 
Saçlısofı çayı rı , 2 1  O; 232.Bkz. çayır 
sadaka, 2 1 ; 22; 23 
Sadefci ler, 284 
Sadefci ler sCıkı, 308.Bkz. sük 
Sadr-ı a'zaın Mustafa Paşa: - zaviyesi, 275 
sadriyye, I 68 
SAFİYYE Sultan, 1 4  
sah i l hane, 3 1 1 ;  3 1 2 ; 329; 3 3 3 ;  Saliha Sultan -i, 3 1 2  
sahi l - i derya, 43 
Sakız, 94 
S�LİH (Suyolcular bölükbaşısı), 3 1 2 ; 339 
SALIH (Şah-ı HCıban suyolcusu), 2 I 5 
SALiH Mehıned (Kadı) , 27; 28 
S�LİH Mehıned (Suyolcular kethudası), 25 
SAUHA Sultan, 299; 300; 3 1  I ;  3 1 2  
Sal iha Sultan çeşmesi, 288 
Sal i ha Sultan sahi lhanesi, 3 I 2 
Sal iha Sultan sarayı, 299; 300 
Salmatom ruk, l l  

Saınanviren mahallesi ,  1 53 .Bkz. mahal le 
Samatya, 292 
Samatya iskelesi, 288.Bkz. iskele 
sancak: H u davendigar -ı, I 55 
Sancakdar Hayreddin mahallesi, 244; 292.Bkz. mahalle 
saray, 2; 8; 23; 28; 29; 34; 3 5 ;  3 7; 38 ;  39; 44; 54; 57 ;  58; 60; 

64; 65; 68; 7 1 ;  73 ;  75 ; 88; 90; 97; 99; 1 00; 1 0 1 ;  1 03 ; 1 04; 
1 05 ;  1 07 ;  1 25 ;  1 43 ;  1 55 ;  1 58 ; 1 65 ·  1 68" 1 77 1 88 · 1 89 
1 9 1 ;  1 97 ;  204; 207; 2 1 4; 2 1 9; no: n ı : n5 : n8: 258: 
259; 260; 26 1 ;  267; 269; 286; 287; 296; 297; 298; 299; 
30 I ;  302; 307; 308; 3 I O; 3 1 7 ;  3 1 8; 320; 323; 324; 326; 
327; 33 ı ;  332; 34 1 ;  -a cari olan su, 64; 65; -a su icrası, 
73; Abdurrahman Paşa -ı, 44; 1 55 ;  Ahmed Paşa -ı, 
258 ; Atike Sultan -ı, 2 1 9; Ayişe Su ltan -ı, 323 ; Behram 
ketbuda -ı, 99; Cığalzade -ı, 320; Fatıma Sultan -ı, 
1 67 ; Gene Mehmed Paşa -ı, 260· 285 · 286· --ı amire 
39; 68; I 1 9; 1 20; I 42; 1 5 1 ;  --ı ;tik, 6

,
9; -

'
- ı  cedld 55

: 

56; 330; İbrahim Paşa -ı, 34; İbşir Hüseyin Paşa
' 
-ı: 

26 1 ;  3 1 6; ll yas Paşa -ı, I 77; Koyunağlı -ı, 1 65 ;  Köpr i l i  
-ı, 307; 308; Mustafa Paşa -ı, 1 58; 285 ; Nakkaş Paşa 
-ı, 3 1 O; Pirinçcizade -yı, 88; Sali ha Sultan -ı, 299; 
300; Siyavuş Paşa -ı, 29; Tekeli -ı, 60; TekfOr -ı, 23; 
Zübeyde Sultan -ı, 287 

SARI Hüseyin Paşa (Eski Şam val isi) , I 04; 1 07 
Sarı Mil sa mahallesi, 89; 1 08.Bkz. mahalle 
Sarı Nasilh mahallesi,  1 8 ; 5 l .Bkz. mahalle 
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Sarıyiir, 327 
Sarugerz, 247 
Sarugerz hammiimı, I .Bkz. harnınarn 
satun alma, 8 
savak, 22; 1 45 ;  1 56; 1 7 1 ;  303; - fiiyizi, 1 56 
savakiyye, 256 
sayf, 1 O; 250; 330; şiddet-i -, 1 8 1  
sebll, 52; 1 1 5 ;  1 43 ;  232;  233 ;  250; 290; 297; 32 1 ;  322; 325 ;  

326; - ihyiisı, 292;  Ahmediyye -i,  2 1  O;  232; Bayram 
Paşa -i, 249; Ebubekir Ağa -i, 222; Haltl Hamld Paşa 
-i, 326 ;  Köpri l i -i, 263; Reciil Mehmed Emin Efendi 
i, 32 1 ;  Yenicami -i, 324 

sebllhiine, 1 43 ;  330 
sedd, 47;  1 72;  1 74; Biiyezld -i, 1 74 
sehm, 66; 68; 96; 1 03 ;  ı I I ;  I 1 6 ; 1 4 1 ;  1 42; 1 45 ;  1 70; ı 74; 

ı 76; 1 79 ;  ı 82; ı 95 ;  224; 230; 244; 252; 253 ;  254; 258; 
268; 308; 309; --i şiiyi ' ,  1 4 1 ;  1 42; 145 ;  1 70 ;  1 74; 1 76 ;  
1 79; 1 95 

Seliimi Meh med Beğ mahallesi, 1 06.Bkz. mahalle 
Selhane deresi, 42.Bkz. dere 
semen, 52; 57; 69; 85; 99; 1 05 ;  1 06 ;  ı 07; ı 1 0; 1 20 ;  1 2 1 ;  

1 22;  1 23 ;  ı 27;  1 29 ;  1 30 ;  1 3 1 ;  1 34;  1 40; 1 4 1 ;  1 5 1 ;  1 52;  
1 54; 1 58 ;  1 59; 1 6 1 ;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  1 66; 1 67; 1 68; 1 69; 
1 70; 1 7 1 ;  1 75 ;  1 78 ;  1 79 ;  1 80; 1 83 ;  1 86; 1 88; 1 89; 1 92; 
1 93 ;  1 96; 1 98; 1 99; 20 1 ;  202; 208; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 223 ; 
225 ; 227; 23 1 ;  235 ;  236; 240; 24 1 ;  243 ; 246; 247; 248; 
249; 252; 254; 265; 268; 306; 3 I 7; - edi\, 87; --i 
ma' luma ve medffı'a bey' ,  1 34; 246; 247; --i ma'lume, 
69; 1 58 ;  1 64; 1 65 ;  1 68; 1 98 ;  -i ma' lum-ı medffı'a bey', 
1 23 ;  --i makbuz, 1 20 ;  1 2 1 ;  1 22 ;  1 54; 1 59; 1 75 ;  1 78; 
306; --i mis!, 200; 20 I ;  202; 234; -i müte'ayyen-i 
makbuza, 85 ;  kabz-ı -, 85 ;  90; 94; 95; 1 03 ;  1 08 ;  1 45 ;  
1 46 ;  ı 76; 234; 259 

semt, I 2 ;  27; 30; 32; 33 ;  44; 46; 5 1 ;  67; 69; 75 ;  76; 79; 80; 
8 1 ;  83;  94; 95;  97; 244; Altı  m ermer -i, 244; Aşık Paşa 

-i, 32; Çiftehavz -, 95; Hiice Paşa -i, 30; 44; 67; 80; 
Hasan Paşa bacası -i, 79; Haseki -i, 46; İbrahim Paşa 
bacası -i, 79; Langa -i, 5 1 ;  Şeyh Vefii -i, 8 1 ;  Yahya 

Paşa harnmaını  -i, I 80 
semt-i me' luf, 27; 29; 38 ;  47; 1 73 ;  1 94; 206; 209; 2 1 3 ;  22 1 ;  

238; 255 ; 256; 277; 279; 3 1 5  
serbölük, 33 ;  8 1 ;  82; 87; 90; 93;  95;  96; 97; 1 02; 1 08; 1 1 2 ;  

1 1 4;  ı 1 9; 1 20 ;  1 24; 1 25 ;  1 29; 1 36 ;  1 4 1 ;  1 44; 1 47; 1 53 ;  
ı 57; ı 67; 1 73 ;  1 96; 202; 208; 209; 2 ı 4 ;  234; 236; 238; 
239; 240; 24 1 ;  247; 252; 254; 255 ;  256; 260; 26 1 ;  263; 
265; 276; 277; 278; 279; 28 1 ;  309; 3 ı 2;  3 1 4;  3 ı 5 ;  3 ı 7;  
3 1 8 ; 332;  339;  342 

Serriic Doğan mahal lesi.Bkz. mahalle 
Serriic İshak mahallesi, 93 .Bkz. mahalle 
Serriichiine, I 1 1 ;  1 89 
Serriiclar, 2 I 9 
Servi mahallesi, 77.Bkz. mahalle 
setr-i bini\, I 1 5  
Seydl Çavuş mescidi, 2 .Bkz. mescid 
Seydi Ömer mahallesi, 289; 290; 293 .Bkz. mahalle 
seyl, 84; - açma, 2 I 
SEYYİD Abdul lah (Rumeli kadıaskeri), 229 
SEYYİD Abdullah (S i lahdar), 339  
SEYYİD Abdullah Paşa (Sadrazam), 273 
SEYYİD Abdülkertın (Başmuhasebeci), 1 48 
SEYYİD Ahmed (Suyolcular katibi), 1 49; 247 

Seyyid All Çelebi suyol ı ,  47.Bkz. suyol ı  
SEYYİD Feyzul liih (Şeyhul islam), 1 2 1 ;  1 99 ;  259  
SEYYİD Hasan (Ayasofya bölükbaşısı) ,  308 
SEYYİD Hasan (Galata naibi) ,  62 
SEYYİD isa (Ayasofya bölükbaşısı), 339 
SEYYİD İsınil'li (Suyolcular kethudası), 339 
SEYYİD Mehmed (Hiislar naibi), 1 1 8 
SEYYİD Mehmed (Kadı), 50 
SEYYİD Mehmed (Mahmud Paşa suyolcusu), 2 1 2  
SEYYİD Mehmed (Suyolcular katibi) , 232 
SEYYİD Mehmed (Suyolcular kethudası), 223 
SEYYİD Mehmed Emin (Suyolcular katibi), 3 1 3  
SEYYİD Mustafa (Şeyhul is lam), 259 
SEYYİD Mustafii Paşa (Defterdar), 1 I 4 
Seyyid Ömer mahallesi, 1 72 ;  1 74. Bkz. mahalle 
SEYYİD Salih (Suyolcu), 339  
Seyyid Yahya Efendi çeşmesi, 290 

367 

sici l i ,  s ici l liit, 5; 1 5 ; 28;  29; 80; 1 49; 1 80; 260; 338; 339;  
Haslar -ı, 285; 286; 3 ! 9; 328; 329; 330;  33  ı ;  332; 333 ;  
334; 339  

sikat, 2 1 ;  1 66; 1 9 1 ;  258;  28 1 
S i liihdiir All Ağa tarlası, 282 
si liihdiirl ık hıdmeti, 337  
Si listre eyiileti, 58 
Sil ivrikapııs ı ,  3 ;  288.Bkz. kapu 
Slmkeş çeşnıesi, ! .Bkz. çeşme 
Slmkeş mahallesi, 96.Bkz. mahalle 
Slmkeşhiine, 1 62 
SiNAN Ağa (Hassa mimarlar reisi), 20 
SiNAN Çavuş (Çavuş), 1 9  
Sinan Paşa mahallesi, 62; 65 .Bkz. mahalle 
Sinan Paşa mescidi, I . Bkz. mescid 
Sinan Paşa vakfı, I I .Bkz. vakf 
Sinan Paşa-yı Atık mahallesi, 43. Bkz. mahalle 
sipah1, 2 
S ırıkl ıçayırı, 7; 1 5 ; 24; 3 1 ;  47; 66; 7 1 ;  86; 9 1 ;  1 1 2 ;  1 33 ;  1 64; 

1 68 ;  1 84; 239; 242; 264. Bkz. çayır 
Sivrikoz mahallesi, 72.Bkz. mahal le 
S İY A VUŞ (Suyolcular bölükbaşıs ı ), 35 
Siyiivuş Paşa sariiyı, 29.Bkz. saray 
Sofcı lar hiin ı ,  236.Bkz. han 
Soğan Ağa mahallesi, 34; 54; 267; 268 
Sokul lu Mehmed Paşa ciimi ' i ,  335 .Bkz. cami' 
Sokul lu  Mehmed Paşa çeşnıeleri, 335 ;  336 
Sokullu Mehmed Paşa medresesi, 335 ;  336 
Sokul lu  Mehmed Paşa türbesi, 336  
Solak Sinan mahal lesi, 64.Bkz. mahalle 
Sovukçeşme, 5 I 
Söğüdl idere, 224.Bkz. dere 
Söğüdlük, 1 8 1  
su, ! ;  4; 5 ;  6; 7;  8 ;  9; 1 0; l l ; 1 2 ;  1 3 ;  1 4 ; 1 5 ; 1 6; 1 7 ; ı 8 ; 1 9; 

20; 2 1 ;  22; 23 ;  24; 25 ;  26; 27; 28;  29; 30; 3 ı ;  32;  33 ;  34; 
35; 36; 37;  38; 39 ; 40; 4 1 ;  42; 43 ; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 
50; 5 1 ;  52; 53 ;  54; 55 ;  56; 57; 58; 59; 60; 6 1 ;  62; 63; 64; 
65; 66; 67; 68; 69; 70; 7 1 ;  72; 73 ; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 
80; 8 1 ;  82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 9 1 ;  92; 93; 94; 
95; 96; 97; 98; 99; 1 00 ;  1 0 1 ;  1 02 ;  1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 
1 07; 1 08; 1 09; I 1 0; I 1 I ;  I 1 2 ; 1 1 3 ; I 1 4; I 1 5 ; I 1 6; I 1 7; 
ı 1 8 ; ı 1 9 ; 1 20 ;  1 2 1 ;  1 23 ;  1 24; 1 25 ;  1 26; 1 27 ;  1 28 ;  1 29; 
1 30 ;  1 3 1 ;  1 32;  1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36 ;  1 37;  1 38 ;  1 39; 1 40; 
1 4 1 ;  1 42 ;  1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 46 ;  1 47; 1 48 ;  1 49; 1 50 ;  1 5 1 ;  
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1 52 ;  1 53 ;  1 54; 1 55 ;  1 56 ;  1 57;  1 59; 1 60; 1 6 1 ;  1 62 ;  1 63 ;  
1 64; 1 65 ;  1 66; 1 67; 1 68 ;  1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72; 1 73 ;  1 74; 
1 75 ;  1 76; 1 77;  1 78; 1 79; 1 80; 1 8 1 ;  1 82 ;  1 83 ;  1 84; 1 85 ;  
1 87;  1 88 ;  1 89; 1 90 ;  1 9 1 ;  1 92; 1 93 ;  1 94; 1 95 ;  1 96; 1 97; 
1 98; 1 99; 200; 20 1 ;  203 ; 204; 207; 208; 209; 2 1 0; 2 1 1 ;  
2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 
223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 23 ı ;  232; 234; 
235; 236; 237; 238; 239; 240; 24 1 ;  242; 243; 24� 245; 
246; 247; 248; 249; 250; 25 ı ;  252; 253; 254; 255; 256; 
257; 258; 259; 260; 26 ı ;  262; 263; 264; 265; 267; 268; 
270; 27 ı ;  272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 
283; 284; 285; 286; 287; 288; 290; 29 1 ;  293 ; 294; 295; 
297; 298; 299; 300; 3 0 1 ;  302 ;  303;  304; 305;  306; 307; 
308; 309; 3 1 0; 3 1  I ;  3 1 2 ;  3 1 4; 3 1 5 ; 3 1 6; 3 1 7;  3 1 8; 320; 
32 ı ;  322; 323; 324; 325;  326; 327; 328; 329; 330;  33 ı ;  
332; 334; 337; 338; 339;  340; 342.Ayrıca bkz. ab, 
ma' .Ayrıca bkz. ab, ma', miyah; - ah vali, 26; 3 I ;  34; 35 ;  
36 ;  40; 6 I ;  70 ;  72 ;  73 ; 76; 82 ;  93 ;  - buldurma, 6; -
bulma, 4; 9; I O; 20; 2 I ;  25;  26; 27; 30 ;  47; 6 I ;  64; 77; 85;  
I 14;  I 1 5 ; 1 29; 1 48 ;  1 49; 1 53 ;  247; - cem' u tahs!l i ,  1 3 ; 
1 4; ı 5 ;  25;  32;  33 ;  36; 37;  38 ;  39;  40; 45;  46; 47; 48; 49; 
53; 60; 63;  73 ; 74; 75 ;  76; 77; 78; 79; 80; 82; 83;  85;  86; 
90; 93;  94; 96; 99; 1 02 ;  1 06; 1 1 0; 1 3 1 ;  1 68 ;  1 93 ;  1 94; 
209; 220; 237; - cem' i, 7 ;  1 2 ; 25; 32;  34; 43 ; 53; 62; 
I 95;  239; 253; - cereyan itmemesi, 1 09; 274; - harkına 
i lhak, 1 7; - hası l ı ,  1 2 ; - hazinesi, 62; 3 1 2 ;  328; 33 ı ;  
332; - icrası, 1 8; 7 1 ;  ı 1 3 ; 1 52; 328; 329; - ifrazı, 65 ;  
1 95 .Bkz. ifraz; - ihtiyacı, 26 ;  ı 52; - i lhakı, ı ;  3 ;  5 ;  2 ı ; 

- i n 'am ü ihsanı, ı 77; - iştirası, 1 6; 57; 59; 79; 86; ı 75; 
2 I 5 ;  225; - kanavatı, 208; - karizi eri ,  23; - katma, I 6 ;  
20 ;  52; - kemeri, 78; 84 ;  277; - kesreti, 47; - kı l leti, 
52; 63; 72; 73; L I 3 ;  1 36; 1 40; 1 49; 1 8 1 ;  1 82; 1 84; 1 86; 
247; 253;  255;  270; 277; 279; 282; 3 ı 3 ;  3 ı 5 ;  320; -
kullesi, 266; - kuyusı, 3 5 ;  - !ağını, 1 44; 1 46; 1 66; 1 74; 
255;  - mahzeni ,  1 53 .Bkz. mahzen; - maksemi, 24 1 ;  
25 l .Bkz. maksem; - maslağı, 99; 206.Bkz. maslak; -
mazannesi, 9; - mesleki, 1 73 ;  1 96; 264; - mülk, 1 7; 
müterakimi, 329; - nazırı, ı 5; 27; 33 ;  34; 35 ;  36; 37;  38;  
4 1 ;  44; 46; 47; 48; 5 1 ;  52; 53 ;  54; 56; 58 ;  60; 6 1 ;  62; 63;  
64; 70; 7 1 ;  73 ;  74; 76; 78; 80; 8 1 ;  82; 83;  85;  87; 88; 89; 
92; 93; 95; 97; 98; 99; 1 0 1 ;  1 02; 1 03 ;  1 08; 1 1 2; 1 1 5 ;  1 1 7; 
ı 1 9; 1 20; 1 23 ;  1 24; 1 25 ;  1 26; 1 29; 1 33 ;  1 36;  1 4 1 ;  1 44; 
1 45 ;  1 46; 1 47; 1 49; 1 53 ;  1 57;  1 6 1 ;  1 64; 1 66 ;  1 69; 1 70; 
1 73 ;  1 74; 1 76 ;  1 77;  1 8 1 ;  1 86; 1 89; 1 94; 1 96 ;  1 98; 204; 
205; 206; 208; 209; 2 1 0; 2 1 2; 2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 220; 22 1 ;  
223 ; 225; 23 1 ;  232; 234; 236; 238;  239; 240; 24 1 ;  245; 
248; 249; 250; 252; 254; 255; 260; 263 ; 264; 276; 278; 
28 1 ;  285; 286; 290; 296; 297; 298; 299; 303; 307; 309; 
3 1 1 ;  3 1 3 ;  3 1 4; 3 1 7;  3 1 8; 3 1 9; 324; 326; 327; 328; 329; 
330; 33 1 ;  332; 333 ;  334; 335 ;  336; 337; 339; 342; 343;  
- savağı, 22;  - savakiyyesi, 256; - tahsil i ,  l l ; 25;  28 ;  
29;  32; 33 ;  36;  38 ;  40;  6 1 ;  85;  93;  1 3 1 ;  209; 238; -
tedarüki, 256; - terazfısı, I 1 3 ;  1 77;  209.Bkz. terazu; 
tuğyanı, 2 1 ; - yolcı ları , 8; 23;  95;  97; I 1 4 ;  1 1 9; 1 20; 
1 24; 1 25 ;  1 4 1 ;  1 44; 1 47; 1 57; 256; - yolları, 1 9 ; 3 1 ;  
ı 09; 1 1 9; 1 24; ı 49; 2 ı 2 ;  2 ı 4;  327; Abbas Ağa -yı, 48; 
1 28 ;  1 53 ;  acı -, 26; Ahmed Kethuda -yı, 247; All Paşa
yı Atık -yı, 308; Arif Efendi -yı, I 87; Arnavud 
Mehmed Ağa -yı, 1 1 8 ;  248; asl-ı -, 23 ;  At!ka Sultan 
yı, 260; 286; Ayasaf'ya -yı, ı 69; 1 70; 1 76; 224; baki 
kalan -, 1 4; 76; 1 03 ;  1 3  ı ;  1 53 ;  Bayez!d -yı, 9; 86; ı 1 2 ;  

İNDEKS 

1 46 ;  1 72; 1 74; 1 78 ;  1 84; 3 1 5 ; Bayram Paşa -yı, 8; 53 ;  
1 24; 1 25 ;  24 1 ;  25 1 ;  Bazarlıaşı Abdurrahman -yı, 98 ;  
Beğıerbeği -yı, 1 90; cari -, 4; 1 3 ; 1 5 ; 24 ;  27 ;  28; 29; 
3 1 ;  32; 3 3 ;  34; 36; 38; 40; 45; 46; 47; 48; 50; 53; 54; 58; 
60; 6 1 ;  62; 63; 64; 70; 7 1 ;  73; 74; 76; 77; 8 1 ;  82; 83;  88; 
89; 9 1 ;  92; 93;  1 02; 1 03 ;  1 1 5 ;  1 1 9; 125 ;  1 26; 1 4 1 ;  1 44; 
1 49; 1 59; 1 73 ;  1 75 ;  1 80 ;  1 82 ;  1 85 ;  1 86; 1 97; 209; 2 1 8; 
220; 222; 232; 235 ;  237; 245; 255 ;  26 I ;  265; 3 I 7; ced!d 
-, 29 1 ;  cem' etmek, 5; cem' u tahsll -i, 27; 55 ;  2 1 2; 
Çelebi Efendi -yı, 67; Çiftehavz -yı, 73 ;  80; I 02; 1 40; 
I 59; -dan ifraz, 39; Feyzu l lah Efendi -yı, ı 64; 1 77; 
Galata yalı -yı, 54; Galatasarayı -yı, 1 77; 1 88; 
Gazanfer Ağa -yı, 1 48 ;  1 49; Güzelce Kemer-yı, 1 76; 
Güzelce Mahmud Paşa -yı, ı ı 8; 248; Hacı Hamza 
çeşmesi -yı, 50;  Hacı Odabaşı -yı, 1 87; Halıcıağlı -yı, 
88; Hal ıcızade -yı, 27; halis -, 1 23 ;  1 24; Halkalı -yı, 
35 ;  48; 1 62 ;  1 63 ;  2 1 9; 260; 266; 270; 27 1 ;  272; 273; 274; 
275; 276; 284; 285; 286; 295; 300; 3 0 1 ;  304; 305; 306; 
308; 32 I ;  322; 323; 324; 326; 330; Hasan Paşa -yı, 82; 
1 28; 1 32 ;  1 33 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 39; 200; 259; hası l -, 5 ;  
Hayll Efendi -yı, 6 7 ;  70; Hekimbaşızade All Paşa cami ' i  
-yı, 290; Hüseyin Ağa -yı, I 03; 260; İbrahim Han  -yı, 
36 ;  İbrahim Hanzade -yı, 94; 99; ı 02; İbrahim Paşa -
yı, 54; 73 ; 83;  ı ı 8; i l  hak -, 2 ı ;  İmad Ağa -yı, 1 73 ;  
I 96 ;  İstanbul ağası -yı, 54; -izdiyadı, 62 ;  Kağıdhane 
yı, I 9; Kamış Mustafa -yı, 90; Kantari Ahmed -yı, 98; 
Karagöz Mehmed Paşa -yı, 244; kat! vafır -, 329; 333 ;  
Kayış Mustafa Ağa -yı, 1 08 ;  Kebeciler hanı -yı, 1 45 ;  
Kc;;merler -yı, 324;  Kiremitci Mustafa Ağa -yı, 260; 
Kırkçeşme -yı, 6; 1 9; 42; 1 52 ;  30  ı ;  328; Ki tabhane -yı, 
3 I 5; Köprilü Mehmed Paşa -yı, 29; lağmlar ve kanavat 
i le - tahsi l i ,  27; Langazade -yı, 253;  Mahmud Ağa 
yı, 1 73 ;  1 96 ;  Mahmud Paşa -yı, 86; 92; l l l ; 1 1 2 ;  1 29; 
13 I ;  2 1 3 ;  246; 259; malıyla - bulma, 1 48; 1 49; Mehmed 
Ağa -yı, 67; Mehmed Efendi -yı, 37; Memiş Mustafa 
Ağa -yı, 89; Memiş Mustafa -yı, 9 1 ;  Mesih Paşa -yı, 
76; ı 1 8 ; 247; 248; Mihrimah Sultan -yı, 1 27; ınir! -, 4; 
6; 1 5 ; 20; 2 1 ;  35 ;  36;  60; 6 1 ;  1 40; 1 4 1 ;  1 68 ;  1 78; 242; 
ınuhrez -, 1 2 1 ;  Mustafa Ağa -yı, 1 20; Mustafa Paşa 
yı, 28; ınülhak -, 34; 263; mülk -, 6; I 7; 30;  39; 50; 54; 
59; ı 1 3 ;  1 58 ;  1 59 ;  1 63 ;  1 72 ;  1 74; 1 75 ;  1 76; 1 77; 1 78 ;  
1 79; 1 82; 1 86; 1 92 ;  206;  2 1 6; 2 1 7; 222; 236 ;  24 1 ;  265 ;  
Nasfıh Paşa -yı, 29 ;  97 ;  noksan -, 23 ;  NCır-ı Osman! 
yı, 299; Ömerzade -yı, 1 I 7; Rüstem Paşa -yı, 75 ;  1 42 ;  
Sultan Ahmed-yı, 93;  94 ;  95 ;  98;  1 09; 335 ;  339;  Sultan 
Bayez!d -yı, 5; 1 3 ; 1 84; 242; Sultan Süleyman -yı, 7; 
8; 1 0; ı 2; ı 6; 25 ;  32; 37 ;  45;  46; 47; 48; 49; 50; 5 1 ;  52;  
53 ;  55 ;  57; 6 ı ;  67; 70; 72; 73 ;  75 ;  76; 77; 78; 8 ı ;  82; 83 ;  
88;  89 ;  90; 97 ;  98; 1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08 ;  ı 1 6 ;  
1 1 8 ;  1 2 1 ;  1 25 ;  1 28; 1 29; 1 45 ;  1 47; 1 53 ;  1 60 ;  1 69; 1 72; 
1 8 1 ;  1 87;  1 89; 1 95 ;  2 1 7; 238;  24 1 ;  243; 247; 248; 250; 
25 1 ;  255;  307; 3 1 1 ; Surnazen Paşa -yı, 89; 90; 9 1 ;  1 08 ;  
tahte' l-arzdan su cem' u tahs!l i ,  75 ;  85 ;  Tavukcıbaşı All 
Ağa -yı, 1 46 ;  Toygun Ağa -yı, 260; Turunçluk -yı, 
69; 244; 245; Uzuncakemer-yı, I 92; Valide Sultan -yı, 
1 9; 64; 253 ;  Vez!r Mehmed Paşa -yı, 1 6; -ya zamm, 5 ;  
yabana akan -, 22 ;  -yolları ınereınmatı, 2 1 ;  -yun 
ya bana cereyan etmesi, 1 60; Yusuf Efendi -yı, I 06; 
ziyade - viri l ınek, I 9 

SUBHI Mehmed (Yeniçeri katibi), 28 1 
s Cık, 37;  202; 308;  -ı Sultan!, 1 09; Sadefci ler -ı, 308 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

sul b, 1 1 6; 1 SS ;  1 79; 1 99; 230; 2S2; 268 
sulbiyye, 69; 1 68; 1 79; 1 97; 230; 234; 2S2 
Sultan, ı ı ;  89; ı 68 
Sultan Ahmed cami '  i, 47; 48; 97; I S I ;  20 l .Bkz. cami '  
Sultan Ahmed çeşmesi, 208.Bkz. çeşme 
SULTAN Ahmed Han, 28S;  3 1 0; 328 
Sultan Ahmed Han kubbesi, 98; ı 09 
Sultan Ahmed türbesi, 2S2 .Bkz. türbe 
Sultan çeşmesi, 246.Bkz. çeşme 
SULTAN İbrahim Han, 1 4  
SULTAN Mahmud Han, 28S;  29S ; 300 
Sultan Mahmud Han evkafı, 329; 332; 337 .Bkz. evkaf 
Sultan Mehmed evkafı, 26 1 .Bkz. evkaf 
SULTAN Mehmed Han, ı 4; ı 09; 203; 220; 222; 244; 24S; 

269; 273 ; 274 
Sultan Mehmed Han imareti, ı 20; 1 2 l .Bkz. imaret 
Sultan Mehmed Han suyol ı ,  1 S9 .Bkz. suyol ı  
Sultan Mehmed Han türbesi, 3 3 0  
SULTAN Murad Han, I 4 
Sultan Murad Han türbesi ,  330 .Bkz. türbe 
SULTAN Mustafa Han, 3 24 
SULTAN Osman Han, 320 
SULTAN Selim Han, 1 9  
Sultan Selim Han türbesi, 330.Bkz. türbe 
Sultan Süleyman Han: - cami ' i, 8; 27; 36; 64; 67; 7S ;  9S; 

ı 23 ;  ı 89 ;  1 90; 204; 2 1 8; 237.Bkz. cami ' ;  - çeşmesi, 
288.Bkz. çeşme; - evkafı, 28; 7S; 1 27; I S6; 203 ; 
277.Bkz. evkaf ; - evkafı mütevel!lsi, 28 .Bkz. mütevel ll; 
- havzı, 1 89.Bkz. havz; - kemeri, 334; - Kemerleri, 
S8 .Bkz. kemer; - Kemerleri suyı, ı 60 ;  - maslakı, 
1 24.Bkz. maslak; - mütevelllsi, 97.Bkz. mütevelll; -
suyı, 7; 8; 1 0; 1 4; 1 6; 2S ;  32;  37; 4S;  46; 47; 48; 49; SO; 
5 ı ;  52; 53; 55; 56; 57; 6 ı ;  67; 70; 72; 73 ; 75 ;  76; 78; 8 ı ;  
82; 83;  88; 89; 90; 97; 98; 1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08 ;  
ı 1 6 ; ı 1 8 ; 1 2 1 ;  1 25 ;  1 28 ;  1 29; 1 45 ;  1 47; 1 53 ;  1 69; 1 72 ;  
1 8 1 ;  1 87;  1 89 ;  1 95 ;  2 1 7; 238 ;  24 1 ;  243 ; 247; 248; 250; 
25 1 ;  255 ;  3 1  1 ; - suyı kanavatı, 1 44.Bkz. kanavat; 
suyolı , 7; 27; 29; 60; 7 1 ;  8 1 ;  87; 1 00; 2 1  6 .Bkz. suyol ı ; 
vakfı, 1 1 ;  279.Bkz. vakf 

Sultaniyye, 1 72; - kemerleri, 1 66.Bkz. kemer 
Surnazen Paşa su yı, 89; 90; 9 1 ;  1 08.Bkz. su 
suyolcı, 8; 1 1 ;  1 5 ;  23; 2S; 27; 29; 3 1 ; 35; 42; 46; 53; S4; 72; 

73 ; 80; 92; 94; 95; 97; ı o8; ı ı 3 ;  ı ı 4; ı ı 5 ;  ı ı 9; ı 20; ı 24; 
1 25 ;  ı 26; 1 27;  ı 29; ı 30; 1 36; ı 4 I ;  1 44; ı 47; 1 49; ı 57;  
ı 6 t ;  ı 8 ı ;  1 96; 1 98 ;  203; 205; 206; 207; 208; 209; 2 1 4; 
2 ı 6; 2 ı 7; 22 ı ;  223 ; 225; 232;  237; 238; 240; 24S; 247; 
255; 256; 264; 309; 3 ı 5; 3 ı 7;  339; - ustaları, ı 49; -lar 
kethudası, 43 

suyolı, 5 ;  7; l l ; 1 6 ; 20; 24; 28; 3 1 ;  55 ;  7 1 ;  77; 8 1 ;  87; 88; 
ı 29; ı 32 ;  1 33 ;  ı 35 ;  ı 37;  1 38; ı 42; 1 43 ;  1 44; 1 45 ;  ı 46; 
1 95 ;  1 97;  1 99; 2 1 0; 2 1  1 ;  2 1 5 ; 2 1 7; 243 ; 244; 246; 248; 
252; 255; 2S8; 264; 308; 3 ı 4; 3 ı 8 ;  Bayezld -, 20; -
defteri, 1 48.Bkz. defter; - ihdası, 42; - karyel eri, 1 73 ; 
ı 74; 208; 2 ı 4; 238; 264; - nazırı, 4; 5; 7; 8; ı ı ;  ı 8; ı 9; 
27; 28; 29; 3 ı ;  42; 43 ; 47; 49; 50; 53 ;  72; 73 ;  78; 80; 96; 
- ta'mlri, 325 .Bkz. ta'mlr; Bayezld -, 5 ;  ı 1 ;  1 6 ; 24; 28; 
55; 77; 8 1 ;  87; 88; ı 29; 1 32;  1 33 ;  1 35 ;  1 3 7; 1 38 ;  1 42; 
1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 46; 1 95 ;  1 97;  1 99; 2 1 0; 2 1  1 ;  2 1 5 ;  2 1 7; 
243 ; 244; 246; 248; 252;  25S ;  258; 308; 3 1 4;  3 1 8; 
Bayram Paşa -, 4 7; Etmekcioğlı -, 1 59; Kara İbrahim 
Paşa -, 1 29; Kırkçeşme -, 5; 6; 1 1 ;  1 2; 1 4; Mahmud 
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Paşa -, 2 1 2 ;  Mustafa Ağa -, S ;  Seyyid All Çelebi -, 
47; Sultan Mehmed Han -, ı 59;  Sultan Süleyman Han 
-, 7; 27; 29; 60; 7 ı ;  ı oo; 2 1 6; Şah-ı Huban -, 2 1 5  

S u yolı  karyesi, 24 1 .Bkz. karye 
sübfıt: --ı vekalet, ı 26 
Südde-i sa' adet, 84;  85 ;  93;  95;  ı ı 9; 1 20; 1 2 ı ;  ı 26; 1 28 ;  

ı 4 ı ;  ı 42; ı 60; ı 88 ;  260; 304; 305 
SÜLEYMAN (Hassa si lahşörü), ı o t ;  1 1 3. 
SÜLEYMAN (Kadı), ı 8 1  
SÜLEYMAN (Kahvecibaşı), ı 52 
SÜLEYMAN (Odalar suyolcusu), 2 1 5 ; 223 
SÜLEYMAN (Suyolcular bölükbaşısı), 46 
SÜLEYMAN (Tahtakale bölükbaşısı), 335  
SÜLEYMAN Ağa (Darussaade ağası), 1 52;  ı 60  
SÜLEYMAN Ağa (Muhzır), 5 
SÜLEYMAN Ağa (Yeniçeri ağası), 5 
SÜLEYMAN Ağa (Yeniçeri kethudası), ı 1 
SÜLEYMAN bin Abdul lah (Odalar bölükbaşısı), 220 
SÜLEYMAN ibni Mehmed (Harem kethudası), 2 1 4  
SÜLEYMAN Paşa (Sadaret kaymakam ı) ,  25 ;  26 
Süleymaniyye, 28; 29; 73 ;  1 43 ;  - ciimi ' i, 1 53 ;  1 84; 

309.Bkz. cami ' ;  - evkafı, ı 52 ;  - evkafı mütevelllsi, 
1 44; 1 45 ;  1 46; 1 47.Bkz. mütevel!l ; - medarisi , 1 53 ; 
suyı, ı 2; 307 .Bkz. su 

SÜLEYMANZADE ( Başdefterdar mektupçusu), ı 00 

ş 
şadurvan, ı 4; ı 9; 64; 99; 1 20; ı 2 1 ;  1 57;  ı 62;  1 63 ;  248; 288; 

290; 324; -a su bulup, 64; mevlevlhiine -si, 29 ı  
şAH Sultan, 2;  3 
ŞAH-ı Huban Hatun, 2 
Şah-ı Huban suyolı , 2 ı 5 
Şahin deresi, 55 ;  84; ı 70; 1 75 .Bkz. dere 
şah-rah, 27 
şAMizADE Mehmed (Reisülküttab ), ı 2 ;  ı 80 
şehadet, ı 5 ; 35 ; 94; ı ı 4;  1 49; 1 66; ı 82;  1 85 ; 205; 2 ı 6; 2 1 7; 

220; 225; 230; 233 ;  234; 235 ;  240; 24 1 ;  25 1 ;  253 ;  26 1 ;  
262; 263 ; 264; 267; 277; 279; 308; 339; 342 

Şehld All çayırı, 245.Bkz. çayır 
Şehld All Paşa evkafı, 226.Bkz. evkaf 
Şehld Mehmed Paşa evkafı ,  334 .Bkz. evkaf 
şehremin i, 4; 1 8; 25 ;  34; 79; 80; ı 59; 304; 305 
Şehzade cami ' i ,  2 ı ı ;  258;  269.Bkz. cami '  
Şehzade Sultan Mehmed Han evkafı, ı 3 .Bkz. evkaf 
Şehzadebaşı, 75 
şekva, 24 
ŞEMSEDDIN (İstanbul kadısı), 6 
şerlk, 8 1  
Şeyh Ahmed Efendi cami ' i, 290.Bkz. cami '  
Şeyh Cennet Efendi çeşmesi, 32 .Bkz. çeşme 
Şeyh Ebu ' l-Vefa, 8 l .Bkz. semt 
Şeyh E b u ' I-Vefa mahallesi,  227; 228.Bkz. mahal le  
Şeyh Ferhad cami ' i, 5 l .Bkz. cami '  
Şeyh Mahmud Efendi evkafı, 63 .Bkz. evkaf 
ŞEYH Mehmed (Eyüb naibi), 2 1 8  
şıkk-ı evvel defterdarı, 97; 1 68 ;  ı 95 ;  207; 2 ı  1 ;  228; 258.Bkz. 

defterdar 
ŞİLELİ Mehıned (Tersane-i amire emini) ,  53 
ŞiNASiZADE Ahmed (Haslar kadısı), 238 
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şira' , 1 20; 1 42; 1 70; 1 74; 1 76 ;  1 77;  1 78 ;  1 80; 1 92; 240; 253 ;  
254 ;  259 ;  264;  303; --i şer'!, 63  

Şirmerd Çavuş mahallesi, l 97 .Bkz. mahalle 
şita, l O ; 1 5  
şürb, 63;  l O  l ;  1 50; 1 69 ;  1 78; 1 79; 245; 277; 303 
şürCıt: --ı mü fs ide, 1 58 ;  1 65 ;  1 92 ;  20 l ;  208; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 

223; 227; 23 1 ; 236; 239; 240; 24 1 ; 254; 265; 268; 3 1 7  

T 
ta'ahhüd, 2 1 3 ;  336 
ıa·mır, 26; 3 1 ;  45 ;  1 09; 143 ;  1 49; 1 60; 1 66; 1 68 ;  1 73 ;  1 80; 

1 9 1 ;  1 96; 2 1 2; 249; 253; 264; 267; 269; 274; 292; 293 ; 
297; 325 ;  334; - ü termlm, 70; 1 43 ;  1 48; 1 66;  249; atik 
olan !ağını -, 253;  kendi malıyla -, 2 1 2; 2 14;  suyolları 
-, 325 

ta'yin: vezn ü -, 27 
tabhane: Fatih -si, 274 
tahakkuk, ı 79; 224; 230; 239; 253 ;  258; 268; isabet-i -, 

230; 253 ; 258 
TAHiR Mustafa (Haremeyn evkafı müfettişi), 28 1 
tahkik, 7; 146; 33 1 ;  333 ;  338  
tahmin (su), l l ; 1 5 ; 24 ;  28;  29;  30 ;  60 ;  79 ;  80 ;  82; 83;  85 ;  

87 ;  88; 90 ;  9 1 ;  98; 1 00; 1 08; 1 1 2 ;  1 1 6; 1 1 9; 1 22;  1 24; 
1 26; 1 36 ;  1 49; 1 57;  1 6 1 ;  1 7 1 ;  1 82;  202; 209; 238; 245; 
265; 277; 279; 297; 303; 3 1 5 ; 324; --i sahlh, 25; 27; 33 ;  
47; 7 1 ;  77 ;  82 ;  85;  86 ;  92 ;  93;  95;  96 ;  1 02; 1 1 9 ; 1 20; 1 26; 
1 32;  1 33 ;  1 34:  1 35 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 40; 1 4 1 ;  1 44; 1 47; 
ı 49; ı 73 ; ı 82; ı 84; ı 94; ı 96; 207; 209; 245 ; 255; 256; 
277; 279; 3 I 5; 342; vezn ü -, I 4; 24; 8 I ;  89; 92; I 20; 
1 6 1 ;  1 7 1 ; 257; 277; 3 1 5  

tahrir, 8; 9; l l ; 1 3 ;  1 4; 1 5 ; 1 6; 1 7 ; 1 8 ; 24; 25; 26; 27; 30; 3 1 ;  
33 ;  35 ;  43; 62; 65;  80; 84; 85;  97; 98; 1 07; 1 42 ;  1 44; 1 47; 
1 50; 1 53 ;  1 57;  1 67; 1 7 1 ;  1 73 ;  1 77;  1 83 ;  1 85 ;  1 94; 1 97; 
206; 209; 2 ı 5 ;  2 1 6; 220; 225; 227; 228; 229; 23 ı ;  237; 
238; 239; 240; 242; 245; 252;  255 ;  256; 258; 262; 263 ; 
264; 276; 278; 282; 29 1 ;  293; 297; 308; 309; 3 ı 2; 3 1 4; 
3 1 8; 325 ; 327; 332; 339; 340 

tahta, 82 
Takıyyeci Ca'fer mahalles i ,  4 l .Bkz. mahalle 
takrlr, 20; 85;  1 2 1 ;  1 30 ;  1 32;  1 33 ;  1 35 ;  1 36; 1 38 ;  1 42; 1 44; 

1 45 ;  1 46 ;  1 47; 1 50; 1 5 1 ;  1 52;  1 53 ;  1 54; 1 55 ;  1 56 ;  1 57; 
1 58 ;  1 59; 1 64; 1 65 ;  1 66 ;  1 68 ;  1 69; 1 70; 1 72;  1 73 ;  1 74; 
1 75 ;  1 76 ;  1 77;  1 78 ;  1 80 ;  1 8 1 ;  1 83 ;  1 85 ;  1 87; 1 89; 1 9 1 ;  
1 92;  1 93 ;  1 94; 1 95 ;  1 96 ;  1 97; 1 98 ;  200; 20 1 ;  203 ; 205; 
206; 207; 209; 21 I ;  2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 220; 22 1 ;  223 ; 
224; 226; 228; 229; 230; 232;  234; 235 ;  237; 238; 239; 
240; 24 ı ;  242; 243 ; 244; 248; 25 1 ;  253 ;  255 ; 256; 257; 
259; 262; 263; 264; 267; 277; 279; 296; 303;  306; 3 ı 2;  
3 1 3 ;  3 1 5 ; 3 1 6; 3 1 8 ; 324; 326; 327; 329; 330;  33 1 ;  333;  
339; 340; 342 

takvim, I 1 5 ;  I 22; 1 8 1 ;  250 
Tameşvar, I 07; I l l  
tarik: -ı amm, 3 ;  23 ;  37; 45; 6 1 ;  62; 65;  7 I ;  88; 89; 90; 

1 08; 1 44; 1 46; 1 48; 283; 3 1 5 ; -a müntehi, 37; 90; --ı 
hass, I 69; 3 I 5; Tavukcı -i, 244 

tarla, 40; 82; 1 1 7; 1 64; 2 1  O; 283 ;  Abdul lah -sı, 256; All 
Paşa -sı, 1 64; All Paşa -sı, 242; Andonaki -sı, 54; 
Bayram Paşa -sı, 282; Çardaklı -sı, 1 8 ; Dimitraki -sı, 
9 ;  40; 82; Hacı All -sı, 1 1 7; Kassabbaşı -sı, 256; 

İNDEKS 

Mahmud -sı, ı O; S i lahdar All Ağa -sı, 282; Yorgi -sı, 
62 

Tarsus mahallesi, 289.Bkz. mahalle 
tarz, 7 1 ;  -ı ma'rCıf, 25; 27; 28; 29; 30; 3 1 ;  33; 38; 47; 48; 

50; 53; 72; 85; 88;  93 ; 95;  1 08 ;  1 09; ı 12; ı 1 5 ; ı 1 9 ; 1 20; 
1 25 ;  1 26; 1 32 ;  1 33 ;  1 3 5 ;  1 36; 1 37;  1 38 ;  1 39; 1 40; 1 4 1 ;  
1 44; 1 47; 1 48; 1 59; 1 73 ;  1 85 ;  1 94; 1 96; 200; 206; 209; 
2 ı 3; 22 ı ;  238; 245 ; 247; 255 ;  256; 277; 279; 3 ı 5 ;  --ı 
me' !Cıf, 1 53 ;  1 8 1 ; 233 ; 282; 3 1 3  

tasarruf, 9; 1 7 ; 33 ;  44; 5 1 ;  57 ;  68;  1 4 1 ;  1 45 ;  1 55 ;  1 67; 1 83 ;  
1 9 1 ;  2 1 2; 256 ;  257; 264; 285;  299; 337;  mülkiyyet üzre 
-, 3 1 2 

tasdik, 1 80; 20 1 ;  204; 207; 209; 2 1 6; 2 1 7; 223 ; 229; 230; 
235 ; 239; 240; 24 1 ; 25 1 ; 253 ; 264; 267; 303; 3 1 6  

Taşcı M ustafa mahal lesi, 1 20; 1 78.Bkz. mahalle 
Taşlağm, I 68; 208; 24 1 ;  242; 25 1 
taşra, 20; 2 I 
tathlr (su), 44; 52;  68; 70; 1 09; 1 1 5 ;  I 29; I 49; I 60; 1 66; I 68; 

1 73 ;  1 80; 1 96; 253 ; 255 ; 264; 335  
Taviişi Süleyman A ğ a  mahallesi, 1 85 .Bkz. mahalle 
Tavşantaşı, 54; 93; 206; 207 
Tavukbazarı, I I 8;  236; 248 
Tavukcı tarlkı, 244.Bkz. tarik 
Tavukcıbaşı All Ağa suyı, 1 46 .Bkz. su 
te'addl, 24 
tebdil ü tağylr, 62 
teberru 'an : - kendi miilıyla ta' mlr, 2 1 2; 2 1 4.Bkz. ta'mlr; -

vermek, 44 
tedavül-i eyadl, 1 29 ;  1 48 ;  1 75 ;  1 93 ;  246; 26 1 ;  338 
tefahhus, 2 1 ;  23 ;  260 
tefevvuz, 84; I 9 I ;  202; 203; 2 I 8; 259; 298 
tefrlk, I 8;  2 I ;  328 
teftiş, 20; 2 1 ;  23 
tefvlz, 1 55 ;  1 9 1 ;  1 94; 202; 203; 2 1 8 ; 298 
TekfCır sariiyı, 23 .Bkz. saray 
tekye, 2; 22; 64; 288.Ayrıca bkz. ziiviye; All Seliimi Efendi 

-si, 64; Çorl ı l ı  All Paşa -si, 1 62; Emirler -si, 288; 
Güreşcil er -si, 22 

tel h ls, 6; 8; 1 6; 1 7 ;  66; 80; 1 2 1 ;  1 30;  1 35; 2 1 8; 226; 229; 
ci l ik hıdmeti, 66 

teınel lük, 88; 9 1 ;  96; 1 00; 1 04; 1 05 ;  1 07; 1 08; I 1 0 ; 1 1 6 ; 
ı 1 8 ; 1 20; 1 22;  1 29; 1 30; 1 3 1 ;  1 34;  1 40; 1 42 ;  1 5 1 ;  1 6 1 ;  
1 63 ;  1 65 ;  1 67; 1 68 ;  1 70 ;  1 7 1 ;  1 72;  1 80 ;  1 86; 1 88 ;  1 89; 
1 92; 1 93 ;  1 96; 1 98 ;  1 99; 20 1 ;  2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 223 ; 225; 
226; 227; 229; 23 ı ;  235 ;  236; 239; 240; 24 ı ;  243 ; 246; 
247; 249; 250; 252; 254; 265; 268; 303; 306; 3 1 7 

temessük, 20; 39; 43;  53 ;  62; 65 ;  I 24; I 56; 1 82;  202; 203 ; 
204; 2 1 1 ;  2 1 8; 226; 237; 256; 257; 262; 263 ; 267; 29 1 ;  
292; 294; 296; 306; 327; 337; mütevel ll -i, 202; 2 I 8 

temllk, 30; 42; 52; 54; 73; 78; 84; 87; 88; 89; 96; 1 O I ;  I 03; 
1 04; 1 05;  1 06; 1 07; 1 08 ;  ı 1 6 ; ı 1 8 ; 1 1 9; 1 20; 1 22;  1 28 ;  
1 30; 1 3 1 ;  1 34;  1 39 ;  1 40; 1 4 1 ;  1 42; 1 48 ;  1 49; 1 5 1 ;  1 52;  
1 55 ;  1 58;  1 6 1 ;  1 63 ;  1 65 ;  1 67; 1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72;  1 75 ;  
1 78 ;  1 80; 1 83 ;  1 84; 1 86; 1 88 ;  1 89; 1 92; 1 93 ;  1 96; 1 98 ;  
ı 99 ;  200; 205 ;  206;  2 ı 5 ;  2 ı 6; 2 ı 7;  223 ; 225;  226;  227; 
228; 229; 23 ı ;  234; 236; 239; 240; 24 ı ;  243 ; 246; 247; 
248; 249; 250; 252; 254; 259; 260; 265; 268; 270; 27 ı ;  
273 ; 287; 294; 295 ; 303; 306; 3 1 7  

temllkname, 3 26 
Tendim karyesi, 82.Bkz. karye 
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terazu, 22; 35 ;  58 ;  ı 1 3 ;  1 28; 209; 2 1 9; 262; 282; 3 1 3 ; 3 1 9; 
Çifte -, 309; -dan ifraz, 35 ;  I 77; 2 1  9; su -sı, 1 I 3 ;  
1 77; 209 

Tercemlin Yil n u s  mahal lesi, I I 2 .Bkz. mahalle 
tereke, 239 
Terkos nahiyesi, 7; 1 0 ;  1 2 ; 1 3 ;  1 4; 1 9; 25 ;  27; 28; 29; 30; 

32; 33 ;  34; 35 ;  36; 38 ;  40; 42; 44; 45; 5 ı ;  54; 57; 62; 72; 
76; 77; 80; 8 1 ;  82; 83 ;  89; 98; 1 06; 1 08 ;  1 60;  1 80;  1 85 ;  
207.Bkz. nahiye 

termlm, 269 
Ternaye, 207; 234 
Tersane-i amire, 1 57; 1 62 
tersln, 269 
tescil, 2 I 2 
tesellüm, 74; 1 22;  1 23 ;  1 27;  1 28; 1 4 1 ;  1 60; 1 63 ;  1 69; 1 70; 

ı 7 ı ;  ı 74; ı 79; 208; 227; 229; 249 
tevellüd, 1 48 
tevl iyet, 75; 1 43 ;  1 60; 1 6 1 ;  1 9 I ;  203 
tevzl ' :  - u taksim, 2 1 3 
Timurhan mahallesi, 252; 253 .Bkz. mahalle 
Tim u rkap u .Bkz. Demürkapu 

Timu rtaş mahallesi, 1 65 .Bkz. mahalle 
Tirekoş karyesi, 52.Bkz. karye 
Tırnakcı yalı ,  3 I I . Bkz. yalı 
Toklu Dede m ahallesi, 1 52 
tomara kayd, 3 26; 327.Bkz. kayd 
Topcılar, I O ; 52; 69; 92; I I I ;  1 28; 2 1 2; 259.Bkz. karye 
Tophane, 7 1 ;  1 00; 23 5.Bkz. mahalle 
Topkapusı ,  7; 33 ;  96 
Topuzdere, 206; 328 .Bkz. dere 
Toygun Ağa suyı, 260.Bkz. su 
tuğra: -lı defter, 6; 205.Bkz. defter 
Tuna lağmı .Bkz. lağm 
Tunusbağı, 62 
Turunçluk kemeri, 1 44; I 46.Bkz. kemer 
Turunçluk suyı, 69; 244; 245.Bkz. su 
Turunçluk yolı ,  290; 29 I .Bkz. yol 
Tiltl Abdüllatif mahallesi, 262; 263 .Bkz. mahalle  
Tutluk, 327 
türbe, I ;  5 ;  l l ; 22; ı ı 5 ;  I 78; 330;  Aşık Paşa -si, 22; Davud 

Paşa -si, 5; Firuz Ağa -i, 1 78; Hüsrev Paşa -si, I ;  
Sokul lu Mehmed Paşa -si, 336;  Su ltan Ahmed -si, 252; 
Sultan Mehmed Han -si, 330;  Sultan Murad Han -si, 
330; Sultan Selim Han -si, 330;  Val ide Sultan -si, 324 

Türbeier vakfı, I I .Bkz. vakf 

u 
ulema, 23 ;  33 ;  I 06; 1 07; 1 32;  I 33 ;  1 35 ;  1 36; I 37;  1 38; I 39; 

I 8 1 ;  1 86; 205; 21 I ;  2 I 8; 226; 228; 233; 259; 262; 264; 
265; 278; 280; 28 I ;  286; 304; 307; 3 I 4; 3 I 7;  3 I 9; 320; 
322 

Uluyol, 86; I I 2 ;  289 
U n kapanı,  I O I ; I 02;  1 03 ;  306 
Unkapanı kapusı, 73 ;  I 04; 1 05 ;  1 07.Bkz. kapu 
Uskumrı, 58; 76; 83 .Bkz. karye 
Uzun Şüca' mahal lesi, I 6; 2 I 5 .Bkz. mahalle 
Uzun Yusuf mahallesi, 29 1 ;  293 .Bkz. mahalle 
Uzuncakemer suyı ,  I 92.Bkz. su 
Uzuncaova, 48; 87; 96; 98; 1 1 9; 1 20; 1 28; 1 29; 1 53 ; 342 
Uzunçarşu, 243 ; 3 ı 9 

Uzuntarla, 1 40 

ü 
ücret, 2 1 ;  I 09 
Üçbaş mahallesi, 1 27 .Bkz. mahalle 
Üçdereağzı, 3 1 2  
ÜMMI Sultan, I 25 ;  I 26 
Üskübli çeşmesi, 20; 2 l .Bkz. çeşme 
Üskübli  mahallesi, 49; I 84; 207; 225 .Bkz. mahalle 
Üskübli mescidi, 2 I . Bkz. m esc id 

37 1 

Üsküdar, 29; 4 1 ;  62; 63;  64; 65;  99; 1 1 7 ;  2 1 0; 225; 226; 
229; 23 I ;  232.Bkz. kaza 

Üsküdar kadisı, 63 
Üsküdari Mahmud Efendi vakfı, 64.Bkz. vakf 
üstad, ı 4; ı 5 ;  47 

V 
vadi, 42; 79; 1 44; 1 47; Büyükdere -si, 1 1 4 ;  Cimri deresi 

si, 35 ;  79; I 43 ;  Kalyon deresi -si, 75 ;  Kireçfurunı deresi 
-si, 46; Kopuzl ıpınar -si, 79; Kuburpınarı -si, 42; 
Ortadere -si, 8 I ;  Selhane deresi -si, 42; S ı rıklıçayırı -
si, 7 I ; Yalnızservi Kala ye ı deresi -si, 63 

vakf, 5; 7;  9; I O; 1 6 ; 33 ;  34; 38 ;  40; 43;  44; 48; 5 I ;  52; 56; 
64; 67; 69; 70; 82; 83 ;  96; 97; 1 09; 1 1 8; 1 23 ;  1 24; 1 43 ;  
1 48 ;  1 50; 1 56; 1 60; 1 6 1 ;  1 66; 1 67; 1 79; 1 82;  1 83 ;  1 89; 
1 90; 1 9 1 ;  202; 203; 204; 2 1 0 ;  2 1 1 ;  2 12 ;  2 I 3 ;  2 1 4; 222; 
227; 232; 233 ;  236; 237; 249; 250; 256; 257; 262; 263 ; 
267; 274; 277; 279; 294; 296; 297; 298; 3 1 4;  3 1 9; 324; 
327; 328; 33 1 ;  333 ;  334; 335 ;  336; 337 .Bkz. evkaf; -
mütevel lisi, I 47; - semeni, I 66; Abdi Kethuda -ı, 1 60; 
Abdurrahman Paşa -ı, 57; Ali Efendi -ı, 284; asl-ı -, 
222; Bayezld -ı, 267; Bayram Paşa -ı, 249; Çapa 
Di lsüz -ı, I 1 ;  çeşme - etme, 2 1 2 ; Davud Ağa -ı, l l ; 
-etme, 62; Garakl Hüseyin -ı, 37;  Gazanfer Ağa -ı, 
l l ; 295 ; 296; 298; Geylaklı Ali Paşa -ı, 37; I--lafız Paşa 

-ı, I I ;  Haremeyn -ı, 37 ;  Büsrev Kethuda -ı, 1 I ;  
Kabakulak -, 1 1 8; 248; Kethuda Kadın -ı, I I ;  Kızlar 
ağası -ı, 1 1 ;  Koca Hacı Sufı Mehmed Paşa -ı, I 09; ma' 
- etme, 96; mal- ı -, 1 60; 1 79; 2 1 3 ;  Mehmed Ağa -ı, 
I I ;  Mehıned Paşa -ı, 335 ;  Mesih Paşa -ı, 1 1 ;  meşruta 
-, I 00; M evievi Mehıned Efendi -ı, I 1 ;  Murad Paşa 
ı, ı 1 ;  nazır-ı -, 35 ;  1 09; 1 23 ;  1 43 ;  2 1  1 ;  232; 262; 274; 
Rüstem Paşa türbesi -ı, 1 1 ;  Sinan Paşa --ı, I I ;  Sultan 
Mehmed -ı, I I ;  Sultan Süleyman Han -ı, 5; I 1 ;  279; 
Türbel er -ı, I I ;  Üsküdar1 Mahmud Efendi -ı, 64; 
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